ГОДИНА ХХIX БРОЈ 1.

12.02..2020. годинe

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

На основу чланова 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе ( ,, Службени гласник РС ”, број 21/2016 ... 95/2018),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године усваја
КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
I Постојећи број запослених на неодређено време у Општинској управи општине
Брус на дан 31.12.2019. године
Радна места службеника и
намештеника

Број извршилаца

Укупно

51

Положај у првој групи

1

Положај у другој групи

1

Самостални саветник

9

Саветник

8

Млађи саветник

5

Сарадник

7

Млађи сарадник

1

Виши референт

11

Референт

0

Млађи референт

0

Прва врста радних места намештеника 0
Друга врста радних места намештеника 0
Трећа врста радних места намештеника 0
Четврта врста радних места
намештеника

1

Пета врста радних места намештеника 7
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Радни однос на одређено време

Број извршилаца

Укупно

0

Самостални саветник

0

Саветник

1

Млађи саветник

2

Сарадник

0

Млађи сарадник

0

Виши референт

0

Референт

0

Млађи референт

0

Прва врста радних места намештеника

0

Друга врста радних места намештеника

0

Трећа врста радних места намештеника

0

Четврта врста радних места
намештеника

0

Пета врста радних места намештеника

1

Радни однос на одређено време
у Кабинету председника општине

Број извршилаца

Укупно

6

Самостални саветник

0

Саветник

0

Млађи саветник

0

Сарадник

0

Млађи сарадник

0

Виши референт

0

Референт

0

Млађи референт

0

Прва врста радних места

1

Друга врста радних места

1

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

1

Пета врста радних места

0

Функционери

3

2
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Приправници

Број извршилаца

Укупно

0

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ
бодова)

0

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ
бодова)

0

Средња стручна спрема

0

II Планирани број запослених на неодређено време у Општинској управи општине
Брус за 2020. годину:
Радна места службеника и
намештеника

Број извршилаца

укупно

52

Положај у првој групи

1

Положај у другој групи

1

Самостални саветник

9

Саветник

9

Млађи саветник

5

Сарадник

7

Млађи сарадник

1

Виши референт

11

Референт

0

Млађи референт

0

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

1

Пета врста радних места

7

Радни однос на одређено време

Број извршилаца

Укупно

0

Самостални саветник

0

Саветник

1

Млађи саветник

2

Сарадник

0

Млађи сарадник

0

Виши референт

0

3
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Референт

0

Млађи референт

0

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

0

Пета врста радних места

1

Радни однос на одређено време у
Кабинету председника општине

Број извршилаца

Укупно

6

Самостални саветник

0

Саветник

0

Млађи саветник

0

Сарадник

0

Млађи сарадник

0

Виши референт

0

Референт

0

Млађи референт

0

Прва врста радних места

1

Друга врста радних места

1

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

1

Пета врста радних места

0

Функционери

3

Приправници

Број извршилаца

Укупно

0

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ
бодова)

0

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ
бодова)

0

Средња стручна спрема

0

БРОЈ:112-4/2020-I
12.02.2020. 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», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 56. Статута општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ОБАВЉАЊУ
ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Споразум о заједничком обављању послова
управљања комуналним отпадом.
2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Саша Милошевић, председник општине Брус, да у име
општине Брус потпише Споразум о заједничком обављању послова управљања
комуналним отпадом.
3. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:352-114/2019-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 56. Статута општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА МЕЂУОПШТИНСКИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ
И НАЧИНУ УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ОПШТИНИ БРУС
И ОПШТИНИ БЛАЦЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Међуопштински споразум о сарадњи и начину
управљања и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода у
општини Брус и општини Блаце.
2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Саша Милошевић, председник општине Брус, да у име
општине Брус потпише Међуопштински споразум о сарадњи и начину
управљања и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода у
општини Брус и општини Блаце.
3. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:352-5/2020-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________
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На основу члана 26. 27. став 6. и члана 46. Закона о планирању и изградњи
(,,Службени гласник РС,, број 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 2/2019),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020. године, донела је
О Д ЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА
Плана генералне регулације насеља Брзеће – Копаоник
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге, односно престаје да важи део Плана генералне
регулације насеља Брзеће – Копаоник („Службени лист општине Брус“, број 4/2015).
Члан 2.
Подручје дела Плана генералне регулације насеља Брзеће – Копаоник („Службени
лист општине Брус“, број 4/2015), који се ставља ван снаге обухвата следеће:
 Целе кп. Бр. 1069/7, 1075/1, 1075/2 и 1075/3 КО Брзеће;
 Делове кп. Бр. 1068, 1069/5, 1069/6, 1069/8, 1069/12, 1070/2, 1074, 1083 и 1884/1 КО
Брзеће.
Подручје у коме се ставља ван снаге План генералне регулације насеља Брзеће –
Копаоник („Службени лист општине Брус“, број 4/2015) приказано је на графичком
прилогу, који је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију и изградњу, у подручју које се ставља ван снаге, примењиваће се
одредбе Прострног плана подручја посебн намене Националног парка „Копаоник“
(Службени гласник РС“, број 89/2016).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 350-18 /2020-I
12.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(,,Службени гласник РС,, број 135/04 и 88/2010) у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи (,,Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и члана 40. Статута општине Брус
(,,Службени лист општине Брус,, број 2/2019),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Просторног
плана општине Брус ( у даљем тексту Стратешка процена).
Члан 2.
Разлози за израду стратешке процене утицаја на животну средину дефинисани су
на основу територијалног обухвата и могућег утицаја Просторног плана општине Брус на
животну средину.
Члан 3.
У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће
стање животне средине на подручју обухваћено Планом, значај и карактеристике плана,
карактеристике планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне
средине у складу са критеријумима за одеђивање могућих значајних утицаја плана на
животну средину, а узимајући у обзир планиране намене у оквиру плана.
На подручју плана размотриће се следећа питања и проблеми везани за животну
средину и могућност утицаја на: ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски
свет, станишта и биодиверзитет, заштићена природна добра, становништво и здравље,
насеља, културно –историјска баштина и друге створене вредности.
Члан 4.
О извршеној стратешкој процени утицаја Плана на животну средину израдиће се
извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник Републике Србије,,
број 135/04, 88/10).
Обавезни
елементи
извештаја
о
стратешкој
процени
су:
- полазне основе стратешке процене,
- општи и посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора,
- процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину,
- смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се
односе на спровођење Плана и обавезну израду студије о процени утицаја
пројеката на животну средину у складу са прописима којима се уеђује процена
утицаја на животну средину),
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програм праћења стања животне средине у току спровођења плана
(мониторинг),
приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене,
приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене,
приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана са
аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у план,
закључци до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени
представљени на начин разумљив јавности,
други подаци од значаја за стратешку процену,

У случају непостојања релевантних података, извршиће се циљна мерења у складу
са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана
општине Брус део је документације која се прилаже уз План.
Члан 5.
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 седине, приказ начина одлучивања
и закључке до којих се дошло током израде извештаја.
Члан 6.
За носиоца израде Извештаја о Стратешкој процени одређује се Општинска управа
Општине Брус.
Средства за израду Просторног плана општине Брус и израду Извештаја о
стратешкој процени обезбедиће се из буџета Општине Брус.
Члан 7.
Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид, заједно са
јавним увидом у Нацрт плана сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (,,Службени гласник РС,, број 135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и
37/2019-др.закон).
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу
општине Брус,,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 350-17/2020-I
12.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________
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На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике
Србије“, број 55/14), члана члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута
општине Брус ("Службени лист општине Брус 2/2019),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БРУС

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се уређује делокруг и положај општинског правобранилаштва,
оснивање, надлежност, уређење и организација општинског правобранилаштва општине
Брус, положај општинског правобраниоца општине Брус и запослених у општинском
правобранилаштву, као и друга питања од значаја за рад општинског правобранилаштва
општине Брус (у даљем тексту: Општинско правобранилаштво).
Члан 2.
Општинско правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове
правне заштите имовинских права и интереса општине Брус.
Општинско правобранилаштво је законски заступник општине Брус, општинских
органа, јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Брус, месних заједница на
њеној територији и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету
општине, пред судовима, органима управе и другим надлежним органима ради
остваривања њихових права и интереса.
Седиште Општинског правобранилаштва је у Брусу, улици Краља Петра Првог
бр.120.
Члан 3.
Општинско правобранилаштво има печат округлог облика пречника 32 мм, који
садржи грб Републике Србије у средини, око којег је исписан текст: „Република Србија –
Општина Брус – Општинско правобранилаштво“, на српском језику ћириличим писмом.
Општинско правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика који садржи
текст: „Република Србија, Општинско правобранилаштво, Број ________, Датум
__________, Брус.
II. ДЕЛОКРУГ
Члан 4.
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине,
Општинско правобранилаштво:
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1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа
као законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање
обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине;
2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која
заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања
у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за
предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за
спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна
лица која заступа;
3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна
лица које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и
привредноправних уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана;
4) даје правне савете свим органима општине које заступа;
5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у
одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање
странке од стране адвоката.
Општинско правобранилаштво општине Брус најкасније до 31. марта текуће
године, подноси Општинском већу општине Брус извештај о свом раду за претходну
годину.
Члан 5.
Органи, посебне организације, месне заједнице и јавне установе које заступа,
дужни су да обавесте Општинско правобранилаштво о правној ствари у којима је оно
овлашћено да предузима правне радње и правна средства ради остваривања њихових
права и интереса, односно права и интереса општине Брус.
Органи општине Брус, као и друге организације и правна лица дужни су да
Општинском правобранилаштву, на његов захтев, доставе списе и обавештења, односно
пруже податке и објашњења потребна за предузимање радњи за које је општинско
правобранилаштво надлежно.
Када општинско правобранилаштво везује законски рок за поступање, органи и
организације из ст. 1. и 2. овог члана, дужни су да списе и обавештења неодложно доставе,
односно податке и објашњења неодложно пруже. Ако услед непоступања, односно
неблаговременог поступања органа и организација из ст. 1. и 2. овог члана наступи штета
за општину Брус или друге субјекте које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе
обавестити Општинско веће, а од одговорног лица у том органу или организацији
захтеваће накнаду причињене штете.
Општинско правобранилаштво је овлашћено да затражи увид, издавање извода и
копирање исправа и других списа из сваког јавног регистра, предмета и електронске базе
података о стању у предметима које води суд, други државни орган, орган јединице
локалне самоуправе, или носилац јавних овлашћења, без накнаде.
Општинско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом
управе или другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог
или други акт којим је покренут поступак против заступаног субјекта, размотрити
могућност споразумног решавања спорног односа, на своју иницијативу или на
иницијативу супротне стране.
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Општинско правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског већа
пре закључења споразума о решавању спорног односа.
Члан 6.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима
органи општине и друга правна лица која се финансирају из буџета општине, Општинско
правобранилаштво ће заступати општину и њене органе.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима
правна лица која се финансирају из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће
заступати странку која је иницирала покретање поступка.
Члан 7.
Општинско правобранилаштво је овлашћено да покрене, односно поднесе
иницијативу за покретање поступка пред судом или другим надлежним органом поводом
питања из своје надлежности.
Општинско правобранилаштво поступа и по писменим налозима и захтевима
субјеката које заступа, које је дужно обавестити у разумном року, који не може бити дужи
од 30 дана, о свом правном мишљењу, односно о предузетим радњама.
У случају да је правно мишљење потребно дати, односно радњу предузети у року
краћем од рока из става 2. овог члана, орган који се обратио Општинском
правобранилаштву дужан је да то посебно истакне и образложи у писменом захтеву, уз
означавање да се захтев упућује као приоритет, са јасно назначеним роком за поступање,
који не може бити краћи од осам дана, односно три дана када се ради о захтеву
Општинског већа или Председника општине.
Када оцени да се налогом или захтевом субјекта који заступа крши Устав или закон
или угрожавају имовинска права и интереси општине Брус, Општинско
правобранилаштво ће о томе одмах, а најкасније у року од три дана од дана пријема
налога или захтева, писменим путем обавестити издаваоца налога, односно подносиоца
захтева, са образложеним разлозима за одбијање поступања.
Ако заступани субјекат и после обавештења из става 4. овог члана остане при
издатом налогу или поднетом захтеву, Општинско правобранилаштво ће поступити по
том налогу или захтеву. Општински правобранилац општине Брус не може трпети штетне
последице уколико поступи у складу са одредбама ст. 1. до 5. овог члана.
Члан 8.
Општинско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом
управе или другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог
или други акт којим је покренут поступак против заступаног субјекта, размотрити
могућност споразумног решавања спорног односа, на своју иницијативу или на
иницијативу супротне стране.
Када Општинско правобранилаштво процени да нису испуњени материјални или
формални услови да се спорни однос реши споразумно или да предложено споразумно
решење није у интересу општине Брус, о томе ће писмено обавестити субјекта кога
заступа.

11

12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

Пре закључења постигнутог споразума за решавање спорног односа, Општинско
правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског већа односно субјекта
кога заступа за закључење тог споразума.
Разматрање могућности споразумног решавања спорног односа не ослобађа
Општинско правобранилаштво обавезе да у покренутом судском, управном или другом
поступку пред надлежним органом истовремено предузима све потребне правне радње, а
посебно законом предвиђене процесне радње, односно не ослобађа га обавезе поступања у
оквиру законом утврђених рокова за предузимање правних радњи у тим поступцима.
За сваки коначни споразум у поступку за алтернативно решавање спора у коме не
учествује Општинско правобранилаштво, мора бити прибављено правно мишљење
Општинског правобранилаштва.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 9.
Функцију Општинског правобранилаштва обављају општински правобранилац и
заменик општинског правобраниоца, у складу са Уставом Републике Србије, законом,
овом одлуком и другим општим правним актима.
Заменик Општинског правобраниоца може предузети радње заступања у поступку
пред судом, органом управе или другим надлежним органом, на начин као и Општински
правобранилац.
Општински правобранилац може предузети сваку радњу из надлежности
Општинског правобранилаштва. Општински правобранилац је искључиво надлежан за
покретање поступка оцене уставности и законитости, подношење извештаја и обавештења
Општинском већу, Скупштини општине када то затражи и обављање других послова
утврђених овом одлуком као надлежност Општинског правобраниоца.
Члан 10.
Општински правобранилац руководи управом у Општинском правобранилаштву и
одговоран је за правилан и благовремен рад Општинског правобранилаштва. Општински
правобранилац уређује организацију и рад Општинског правобранилаштва, одлучује о
правима по основу рада и радних односа запослених у Општинском правобранилаштву,
отклања неправилности и одуговлачења у раду и врши друге послове на које је овлашћен
законом или другим прописом.
Ако је општински правобранилац одсутан или спречен да руководи Општинским
правобранилаштвом, замењује га заменик општинског правобраниоца, актом општинског
правобраниоца.
Члан 11.
Општинског правобраниоца поставља Општинско веће на предлог председника
општине, на период од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти
период.
За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике
Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни
факултет, положио правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и има
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најмање 7 (седам) година радног искуства у правној струци после положеног правосудног
испита.
Члан 12.
Заменик општинског правобраниоца поставља се на начин и под условима који су у
члану 11. утврђени за општинског правобраниоца, с тим да је потребно да има 5 (пет)
година радног искуства после положеног правосудног испита.
Заменик општинског правобраниоца ради по упутствима општинског
правобраниоца и њему је одговоран за свој рад.
Члан 13.
Општински правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим
предметима Општинском већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев.
Ако оцени на основу извештаја или на предлог субјекта из става 1. овог члана да
постоје недостаци у раду општинског правобраниоца, Општинско веће може наложити
мере за отклањање недостатака и одредити рок за поступање по мерама, као и поднети
предлог за покретање дисциплинског и другог поступка.
Члан 14.
Општинском правобраниоцу и заменику престаје функција на коју су постављени,
пре истека рока под следећим условима:
-на лични захтев,подношењем писане оставке,
-у случају смрти или трајног губитка радне способности,
- испуњавањем услова за пензију,
- кад су правоснажно осуђени за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кривично дело које их чини недостојним функције,
- или када несавесно и непрофесионално обављају своју функцију и тиме
наносе штету општини или другим субјектима које заступа општинско
правобранилаштво.
Дан престанка функције из става 1. овог члана констатује Општинско веће на првој
наредној седници после пријема обавештења о разлозима за престанак функције
Општинског правобраниоца и заменика.
Општински правобранилац и заменик могу бити разрешени и пре истека мандата
из оправданих разлога ( став 1. тачка 5. овог члана).
О разрешењу Општинског правобраниоца одлучује Општинско веће на образложен
предлог председника општине. Предлог за разрешење општинског правобраниоца и
заменика општинског правобраниоца мора бити образложен, односно садржати разлоге
због којих се разрешење предлаже.
Уз предлог за разрешење Општинског правобраниоца председник општине
подноси у писаном облику предлог за постављење новог Општинског правобраниоца.
Предлог садржи: име и презиме кандидата, биографију као и сагласност кандидата.
Уколико општински правобранилац по истеку мандата не буде поново постављен
или када му функција престане пре истека мандата разрешењем или на лични захтев
поставља се за заменика општинског правобраниоца.
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Уколико заменик општинског правобраниоца који по истеку мандата не буде
поново постављен или ако му функција престане пре истека мандата разрешењем или на
лични захтев има право да буде распоређен на радно место правобранилачког помоћника
или на радно место које одговара његовој стручној спреми у оквиру Општинске управе
општине Брус уколико има таквог упражњеног места.
ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
Члан 15.
У Општинском правобранилаштву општине Брус ради:  1 (један)
правобранилачки помоћник, који обавља послове из делокруга Општинског
правобранилаштва општине Брус и помаже општинском правобраниоцу и заменику
општинског правобраниоца у обављању послова из делокруга Општинског
правобранилаштва општине Брус, израђују поднеске и акте, предузимају радње заступања
на расправама пред судом, органом управе или другим надлежним органом у границама
писменог овлашћења које даје општински правобранилац и врше друге послове
предвиђене законом и актом о организацији и систематизацији радних места у
Општинском правобранилаштву Општине Брус.
-за правобранилачког помоћника може бити примљено лице које испуњава опште
услове за заснивање радног односа у државним органима, које је завршило правни
факултет, положио(ла) правосудни испит и има најмање 3 (три) године радног искуства
после положеног правосудног испита. Ово лице заснива радни однос на неодређено време.
Члан 16.
Општински правобранилац доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији
Општинског правобранилаштва уз сагласност Општинског већа.
IV. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 17.
Општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца остварују права
из радног односа у складу са прописима који уређују положај службеника општинске
управе, ако овом одлуком није друкчије одређено. О правима, обавезама и
одговорностима запослених лица у Општинском правобранилаштву општине Брус
одлучује општински правобранилац у складу са законом, овом одлуком и другим општим
правним актима. На заснивање радног односа, права, обавезе, стручно усавршавање,
оцењивање и одговорност запослених у Општинском правобранилаштву општине Брус
примењују се прописи којима се уређују радни односи запослених y јединици локалне
самоуправе.
V. СРЕДСТВА
Члан 18.
Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине .
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Приходи које Општинско правобранилаштво оствари у пословима заступања
представљају приход буџета општине.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинском
правобранилаштву општине Брус („Службени лист општине Брус“ број 4/2015).
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:021-6/2020-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
12.02.2020. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________

Скупштина општине Брус, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),
члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, број 68/15 и 81/16-одлука УС и 95/2018), поглавља 7. и 8.
Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, број
61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019,
45/2019 и 59/2019) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“,
број 2/2019)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе општине Брус за 2017. годину
Члан 1.
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе за 2017. годину („Службени лист општине Брус“, број 6/2017) у члану 2. у
табеларном прегледу у тачки 2. и 3. мења се и гласи:
1. Општинска управа...............................
52
2. Општинско правобранилаштво.........................1

15

12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

Члан 2.
У осталом делу Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе општине Брус за 2017. годину („Службени лист општине
Брус“, број 16/2017) остаје непромењена.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

БРОЈ:112-2/2020-I
12.02.2020. године

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

На основу члана 26. став 1. тачка 1. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 105/2016, 108/2016, 113/2017,
95/2018), члана 2. и 3. став 4. тачка 1. Одлуке о прибављању и располагању
непокретностима у јавној својини општине Брус („Службени лист општине Брус“, број
7/2014, 11/2015), члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број
2/2019), Одлуке Скупштине општине Брус број 360-30/2017-I од 15.12.2017. године
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године доноси
ОДЛУКУ
о давању на коришћење стамбеног објекта за социјално становање
на кат. парцели број 109 КО Брус
Члан 1.
Овом Одлуком Александру Савићу, из Бруса, ЈМБГ 1304994781017, даје се на
коришћење стамбени објекат за социјално становање, који се налази на кат.парцели број
109 КО Крива Река, бруто површине 41,97м2, нето површине 29,86м2, уписане у листу
непокретности број 250 КО Брус.
Наведени објекат изграђен је на основу споразума о сарадњи Екуменске
хуманитарне организације, из Новог Сада, Локалне куће развоја Брус и Општине Брус, а
све ради решавања стамбених потреба Ружице Савић.
Члан 2.
Нопокретност ближе описана у члану 1. ове Одлуке, даје се на трајно коришћење
без накнаде, али са обавезом плаћања примаоца непокретности, свих режијских трошкова
(електричне енергије, воде и др.)
Прималац непокретности је без могућности даљег располагања и давања на
коришћење.
Члан 3.
Александар Савић, се обавезује да предметну непокретност користи у складу са
наменом и чува са пажњом доброг домаћина.
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Члан 4.
Право коришћења на непокретности описаној у члану 1. ове Одлуке престаје у
случају њиховог отуђења из јавне својине општине Брус, на основу одлуке надлежног
органа, независно од воље носиоца права коришћења на тим непокретностима као и у
другим случајевима утврђеним законом.
Члан 5.
Уговор о давању на коришћење непокретности описане у члану 1. ове Одлуке у
име општине Брус закључиће Председник општине са примаоцем непокретности.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивањ у „Слижбеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:360-17/2019-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
12.02.2020. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), 27. Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, - др.закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус'' број 2/2019)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године доноси
ОДЛУКУ
О БРИСАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 1082/1 КО БРУС
Члан 1.
БРИШЕ СЕ некатегорисани пут на катастарској парцели број 1082/1 КО Брус,
површине 0.07,53ха.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.

БРОЈ:463-5/2020-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________
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На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/2009... 72/19) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“,
број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
АНГАЖОВАТИ лице за обављање екстрне ревизије завршног рачуна буџета
општине Брус за 2019. годину, које испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописане Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Општинска управа општине Брус спровешће поступак ангажовања лица из члана 1.
ове Одлуке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
Члан 3.
Ову Одлуку доставити на сагласност Државној ревизорској институцији.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-35/2020-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
12.02.2020.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________
На основу члана 3. став 1. тачка 8 и члана 4. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016. и 95/2018),члана 32.став 1.тачка 6 Закона о
локалној самоуправи(,,Службени гласник РС''бр.129/20017,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон)
и члана 40. Статута Општине Брус („Службени лист општина Брус“, број 2/19),
Скупштина Општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године, донела је

ОДЛУКА
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о обезбеђивању јавног осветљења на територији општине Брус (у даљем
тексту: Oдлука) регулишу се услови за вршење послова јавног осветљења, а нарочито
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поверавање послова јавног осветљења, редовно одржавање јавног осветљења и редовно
снабдевање електричном енергијом за јавно осветљење.

Јавно осветљење
Члан 2.
Под јавним осветљењем ( јавном расветом), у смислу ове Одлуке, подразумева се
систем објеката, инсталација и уређаја за осветљавање јавних површина,спољњих делова
зграда и других објеката јавне намене.
Као јавне површине, у смислу одредби ове одлуке, подразумевају се: улице, тргови,
мостови, пешачке површине поред стамбених и других објеката, паркови, паркинзи и
зелене површине у стамбеним насељима, декоративна (фасадна) расвета верских објеката и
институција, објекти за рекреацију који се налазе у јавној својини, уређена речна обала и
друге површине на којима је предвиђена изградња јавне расвете.
Опрема,инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних целина ,као и
свечано украшавање и осветљавање градског насеља,саставни су део система јавног
осветљења.
Послови јавног осветљења
Члан 3.
Под пословима јавног осветљења, у смислу одредаби ове Oдлуке, подразумевају се:
изградња и реконструкција објеката и инсталација, њихово редовно одржавање, радове на
замени светлећих тела и других дотрајалих или оштећених елемената, чишћење,
антикорозивну заштиту и прање стубова и заштитних облога светлећих тела и редовно
снабдевање електричном енергијом за јавну расвету.
НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Поверавање послова
Члан 4.
Општинска управа Брус у складу са Законом о јавним набавкама изабраће извршиоца
(у даљем тексту: “Предузеће”)који ће обављати послове изградње и реконструкције објеката
и инсталација јавне расвете и редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету,
као и послови редовног одржавања јавне расвете на територији општине Брус.
Предузеће даје сагласност за постављање и уклањање рекламних ознака са објеката
јавног осветљења, односно њихово прикључење, коришћење и искључење из система јавног
осветљења.
Комунални инспектор Општинске управе Брус врши надзор на постављању и
уклањању рекламних ознака са објеката јавног осветљења, односно њиховом прикључењу,
коришћењу и искључењу из система јавног осветљења.
Програм
Члан 5.
Послови изградње и реконструкције објеката и инсталација јавне расвете, послови
редовног одржавања јавнеог осветљења, као и редовно снабдевање електричном енергијом
за јавно осветљење на територији општине Брус врше се у складу са Програмом рада
Предузећа.
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Члан 6.
Под редовним одржавањем јавног осветљења подразумева се одржавање објеката,
инсталација и уређаја за јавну расвету у исправном стању за њено функционисање.
Искључиво право извођења радова на редовном одржавању јавног осветљења има
Предузеће.
Редовно одржавање јавног осветљења регулише се Уговором.
Члан 7.
Ради истицања силуета,спољашњим осветљењмем трајно се осветљавају објекти и
амбијенталне целине које имају историјски, културни, архитектонски, административни,
привредни или други значај.
Осветљење објеката и амбијенталних целина врши се на основу пројекта осветљења
који израђује вршилац комуналне делатности јавног осветлења- Предузеће из члана 4. ове
Одлуке.
Општинско веће општине Брус на основу предложеног пројекта,доноси решење којим
одређује који се објекти и амбијенталне целине осветљавају,а у смислу става 1. овог члана.
Поводом државних празника,одређених верских празника,значајних културних и
спортских приредби и манифестација (Нова година,Божић,Ускрс и сл.), насеље Брус се
свечано украшава према посебном пројекту свечаног украшавања и осветљавања насеља.
Пројекат из става 4. овог члана израђује вршилац комуналне делатности јавног
осветлења-предузеће.

Редовно снабдевање
Члан 8.
Под редовним снабдевањем електричном енергијом за јавно осветљење, подразумева
се редовна испорука електричне енергије.
Редовно снабдевање електричном енергијом за јавно осветљење регулише се
Уговором који закључује одабрани понуђач по спроведеној јавној набавци и Општина Брус.
Уговором из става 2. овог члана ближе се уређује начин снабдевања, рокови плаћања,
као и друга питања од значаја за функционисање јавног осветљења.
Забрањене радње
Члан 9.
Забрањено је неовлашћено:
-уклањање и рушење објеката и инсталација јавног осветљења;
-прикључивање на објекте и инсталације јавне осветљења;
-постављање огласних средстава (истицање плаката, објава, огласа, обавештења,
позива), причвршћивање објеката и ствари на објекте и инсталације јавног осетљења;
-неовлашћено преусмеравање светала;
-прљање и на други начин оштећивање објеката и инсталација јавног осветљења.

Члан 10.
Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника
о квалитету пружања комуналних услуга из члана 1. ове Oдлуке, у трајању од најмање 15
дана.
Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет
страници општине и Предузећа, а доставља се средствима јавног информисања ради
саопштења.
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Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1.
овог члана достави Општинској управи извештај о резултатима изјашњавања корисника о
квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга из става 1. овог
члана такви да већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом
Предузећа, Општинска управа преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са предлогом
мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и доставља је
Општинском већу.
Општинско веће након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог
члана, доноси акт којим налаже Предузећу да отклони недостатке који су наведени у
изјашњавању корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана.
Предузеће је дужно да обезбеди корисницима услуга законом прописане услове
који омогућавају брз и ефикасан контакт са Предузећем у вези квалитета и коришћења
услуга. Корисници услуга обављања делатности одржавања јавних зелених површина
могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и предлоге Предузећу,
преко интернет странице Предузећа. Предузеће је дужно да на достављена питања,
примедбе и предлоге одговори у року од 2 дана.
НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Члан 11.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију
плана из чл. 5. ове Одлуке обавља послове јавне расвете, као и редовно снабдевање
електричном енергијом за јавно расветљење у складу са овом Одлуком.
Члан 12.
Ако дође до поремећаја или прекида у раду Предузећа услед ванредне ситуације
или других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, Предузеће је
обавезно да одмах предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида, и то:
1. радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно
разлога због којих је дошло до прекида, као и да ангажује трећа лица за обављање послова
јавног осветљења ,
2. организује хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање послова јавног
осветљења, и
3. предузме и друге мере које утврде надлежни органи Општине.
Када Предузеће не предузме мере из става 1. овог члана, Општинско веће може да
ангажује друго правно лице или предузетника на терет Предузећа.

Члан 13.
У случају поремећаја у пословању, више силе, прекида у обављању делатности и у
случају штрајка запослених у Предузећу, Општинско веће предузима оперативне и друге
неопходне мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање комуналне
делатности, у складу са законом и одлуком Скупштине Oпштине Брус.
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НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ГРАДА У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 14.
Предузеће је дужно да, у случају поремећаја или прекида у обављању послова јавног
осветљења насталог услед ванредне ситуације или других разлога који нису могли да се
предвиде или спрече, поред предузетих мера из члана 12. ове Oдлуке, обавести Општинску
управу о разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама.

Члан 15.
Кад Општинска управа прими обавештење из члана 14. ове Одлуке, дужна је да без
одлагања обавести Општинско веће и:
1. одреди ред првенства и начин обављања послова јавног осветљења,
2. нареди мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине Предузећа
која служи за обављање послова јавног осветљења,
3. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере, и
4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању
послова јавног осветљења, као и одговорност за накнаду учињене штете.
НАДЗОР

Члан 16.
Надзор над применом ове одлуке, инспекцијски надзор и послове стручног надзора
над обављањем послова јавног осветљења, врши комунални инспектор Општинске управе
Општине Брус.
За прекршаје прописане овом Одлуком комунални инспектор овлашћен је да поднесе
захтев за покретање прекршајног поступка .
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.
Новчаном казном у износу од 100.000,000-500.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако се неовлашћено прикључује на објекте и инсталације јавног осветљења
(члан 9. став 1. Тачка 2).
Новчаном казном у износу од 20.000,00 -50.000,0 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 -100.000,00 динара казниће се предузетник
ако учини прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 25.000,00-50.000.00 динара казниће се физичко лице
ако учини прекршај из става 1. овог члана.
Члан 18.
Новчаном казном у износу од 50.000,00-100.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) уклања, руши, прља и на други начин оштећује објекте и инсталације јавног
осветљења (члан 9. став 1. тачка 1. и 4);
2) поставља огласна средстава (истицање плаката, објава, огласа, обавештења, позива),
врши причвршћивање објеката и ствари на објекте и инсталације јавног осветљења (члан 9.
став 1. тачка 3).
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Новчаном казном у износу од 20.000,00 -50.000,00 динара казниће се за прекршај из
става 1.овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 40.000,00 -70.000,00 динара казниће се предузетник
ако учини прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 10.000,00-20.000,00 динара казниће се физичко лице
ако учини прекршај из става 1. овог члана.

Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општина Брус”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________

БРОЈ:352-128/2019-I
12.02.2020. године

На основу члана 2. и члана. 13. ст. 1. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“
бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) , члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл.гласник СРС“
бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл.гласник РС“ бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005, 120/2012 и 84/2013) и
члана 40. Статута општине Брус („Сл.лист општине Брус“ бр. 2/2019)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА, САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се начин и услови обављања комуналне делатности управљање
гробљима и погребне услуге на територији општине Брус (у даљем тексту: Општина), права и
обавезе јавног комуналног предузећа које обавља комуналну делатност управљања гробљима и
погребне услуге, корисника, односно закупца гробног места и извођача занатских радова на
гробљима, финансирање обављања комуналне делатности управљања гробљима и погребне
услуге, начин вршења надзора над обављањем комуналне делатности управљања гробљима и
погребне услуге, као и други послови, у складу са законом.
Члан 2.
Управљање гробљима и погребне услуге у смислу ове одлуке, су: одржавање гробаља и
објеката који се налазе у оквиру гробља, сахрањивање, одржавање пасивних гробаља, односно
гробаља ван употребе (у даљем тексту: гробља ван употребе) и спомен обележја, преузимање,
превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај у мртвачницу на гробљу или у
капелу.
Уређивање и одржавање гробља, у смислу ове одлуке, обухвата: изградњу и одржавање
гробља, гробних поља и гробних парцела унутар којих се налазе гробна места, изградњу и
одржавање саобраћајних површина, изградњу инсталација, објеката и уређаја, подизање и
одржавање зеленила, одржавање чистоће, одржавање реда на гробљима, као и друге послове који
су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и пружањем погребних услуга.
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Члан 3.
Појмови употребљени у овој Одлуци:
-

Гробље је земљиште које је урбанистичким планом или одлуком Скупштине општине
одређено за сахрањивање;
Гробно поље је површина за сахрањивање на гробљу, која се у зависности од величине
гробља може поделити на делове до којих се обезбеђује колски прилаз;
Гробна парцела је површина који обухвата једно или највише шест гробних места;
Гробно место је гроб;
Сахрањивање је укоп посмртних остатака умрлог као и друге радње које се у том циљу
предузимају;
Осаријум је заједничка гробница у коју се похрањују посмртни остаци умрлих;
Члан 4.

Послове уређивања и одржавања гробља, сахрањивање, одржавање гробља ван употребе и
спомен обележја, преузимање и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај у
мртвачницу на гробљу или у капелу, обавља Јавно комунално предузеће „Расина“ Брус, које је
основано за обављање комуналне делатности управљање гробљима и погребних услуга (у даљем
тексту: Предузеће).
У сеоским насељима и другим насељеним местима на територији општине Брус, изузев
самог места Брус,одржавање гробља врши месна заједница на чијем се подручју
налази гробље.
Послове из става 2. овог члана,месна заједница може поверити ЈКП-у или другом правном лицу,односно предузетнику,који испуњава прописане услове за обављање ове ове комуналне делатности.
Преузимање и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до капеле односно
мртвачнице на гробљу може да обавља и привредно друштво, предузетник и други привредни
субјект, који је регистрован за обављање ове услуге и испуњава услове у складу са законом и овом
одлуком.
Гробља се стављају ван употребе одлуком Скупштине општине на предлог Надзорног
одбора Предузећа.
НАЧИН И УСЛОВИ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ
ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
1. Уређивање и одржавање гробља
Члан 5.
Уређивање и одржавање гробља из члана 4. став 1. ове одлуке Предузеће обавља у складу
са програмом инвестиционог и текућег одржавања гробља.
Програм из претходног става доноси Надзорни одбор Предузећа уз сагласност Скупштине
општине.
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Члан 6.
Спомен гробна места на гробљима на територији Општине утврђују се посебном одлуком
Скупштине општине, на предлог Завода за заштиту споменика културе (у даљем тексту: Завод) и
на начин утврђен прописима којима се уређују културна добра.
Гробља, спомен гробови, спомен гробнице и споменици, који су утврђени за културно
добро - споменике културе, уређују се и одржавају на начин утврђен прописима којима се уређују
културна добра.
Члан 7.
Гробља се уређују и одржавају у складу са пројектом гробља и програмима из члана 5. став
1. ове одлуке.
Планским документом и пројектом гробља, одређује се гробно поље и гробне парцеле
унутар којих се налазе гробна места.
Гробно поље и гробна парцела обележавају се бројевима.
О гробним пољима, гробним парцелама и закупцима парцела води се нумеричка и
персонална евиденција.
Члан 8.
Гробна парцела и гробно место не могу да буду предмет правног промета и не могу се
давати у подзакуп.
Члан 9.
Гробље се уређује изградњом објеката неопходних за вршење погребних делатности:
мртвачнице, капеле, радионица, продавница и других објеката, комуналних уређаја и инсталација
водовода и чесми, канализације, тоалета, расвете, спољних и унутрашњих саобраћајница, простора
за паркирање, пешачких саобраћајница, подизање зеленила и ограде, уређењем гробних поља и
одређивањем гробних парцела и гробних места на њима, изградњом фризева и гробница и других
спомен обележја, подизањем споменика и одржавањем чистоће на гробљу.
Члан 10.
На гробљу се обавезно изграђује капела.
Мртвачница се изграђује на гробљу на коме је то планирано.
Простор за изградњу објеката за обављање погребне делатности намењен је за изградњу
мртвачнице, капеле, цркве, простор за раднике на гробљу, по правилу се одређује поред улаза у
гробље.
Простор за зелене парковске површине се одређује по правилу изван гробног поља, или у
оквиру гробног поља као посебне целине.
У гробљу се изграђују колске и пешачке саобраћајнице. Колске саобраћајнице повезују
улаз у гробље са свим гробним пољима, а пешачке стазе се израђују на гробном пољу за
повезивање гробних парцела и као тротоари поред колских саобраћајница.
Паркинг се израђује поред колског улаза у гробље.
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Санитарни објекти, тоалети и чесме за воду се изграђују у склопу објеката а по потреби и
као самостални објекти на гробљу. По правилу у близини санитарних објеката израђује се
надстрешница и постављају клупе за одмор.
Испред улаза у гробље може се одредити простор за постављање продавница цвећа,
погребне опреме и друге прикладне опреме.
На гробљу, по правилу близу улаза, могу се уредити просторије за погребне церемоније,
као на пример: комеморације, давање помена уз послужење и сл.
На гробљима се обавезно обезбеђују расхладни уређаји за чување посмртних остатака
умрлог до сахране.
Члан 11.
На гробљу се одређују гробна поља као површине на којима се врши сахрањивање.
Гробна поља деле се на парцеле за сахрањивање.
Парцеле за сахрањивање одређују се као самостална гробна места, породичне парцеле до 6
гробних места и као породичне гробнице са 2 до највише 6 гробних места.
Члан 12.
Површина за сахрањивање подељена је на гробна поља у којима се предвиђа сахрањивање у
једном гробном месту: једног умрлог лица, два умрла лица, три или четири умрла лица.
Ширина бетонских прилазних стаза је 1,3 м, а растојање између гробних места 0,5 м.
Габарит гробног места износи :
- за једно умрло лице је 1,1 х 2,4 м
- за два умрла лица 2,0 х 2,4 м
- за три умрла лица је 2,9 х 2,4 м
- за четири умрла лица је 3,8 х 2,4 м
За формирање гробног места користе се армирано бетонске гредице ширине 10 цм, ширина
гредице на западној страни где се налази споменик је 30 цм. Бетонске гредице надвисују бетонске
стазе за 10 цм и прате терен, а у случају пада проблем се решава каскадом. Површина гробног
места је за 5 цм виша од од бетонске стазе, односно 15 цм нижа од бетонске гредице.
Гробно место са припадајућом комуникацијом је величине 3,0 х 2,5 м.
Породична гробна места за сахрањивање две особе,као најчешћи вид сахрањивања су спољних
димензија 2,0 х 2,4 м са међуразмаком од 0,5 м у реду и 1,3 м између редова.
Дубина сахрањивања износи 1,6 м.
Надгробни споменици се раде од природног камена на одговарајућем постољу, димензија по
висини од 80 цм, 100 цм и 120 цм, и ширине за поједина гробна места су 60 цм а за двојна гробна
места су 120 цм.
Гробнице се по правилу изграђују као подземни објекти.
Опремање гробља недостајућом инфраструктуром се ради по правилима која важе за изградњу
нових гробаља.
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Простор гробља се ограђује транспарентном оградом уз коју треба формирати зелени
заштитни појас (оградно зимзелене врсте) висине 1,5 м са наглашеним и посебно обрађеним
улазима.
2. Сахрањивање
Члан 13.
Сахрањивање се обавља на гробљу које је у употреби на начин прописан законом и овом Одлуком.
Члан 14.
Предузеће може извршити сахрањивање:
-

по утврђивању смрти од стране овлашћеног лекара мртвозорника, а у складу са посебним
прописима. Зависно од узрока смрти мртвозорник, утврђује посебне услове за обављање
сахране;

-

сахрана се може извршити најраније по истеку 24 часа од момента наступања смрти
уколико се сахрана врши на основу извода из матичне књиге умрлих;

-

по издавању дозволе за обављање сахране коју издаје надлежни матичар у складу са
условима наведеним у дозволи за сахрану;

Матичар дозволом за сахрану одређује,
матичну књигу умрлих:

уколико није извршен упис чињенице смрти у

-

податке о умрлом (име и презиме, датум рођења и дан и час смрти)

-

време од кад се може обавити сахрана водећи рачуна о истеку 24 часа од момента настанка
смрти и од посебних захтева одређених потврдом о смрти и захтева овлашћених органа
(полиције, тужилаштва, правосуђе):

-

начин обављања сахране у зависности од узрока смрти, начина обављања сахране
(покопавањем, одлагањем покојника у гробницу или спаљивањем) уколико исти постоје.
Члан 15.

Здравствене установе, установе социјалне заштите и друге установе за смештај (у даљем
тексту: установе) дужне су да пријаве сваки случај смрти у установама.
По утврђеној смрти, посмртни остаци умрлог преносе се на гробље специјалним возилом и
до сахране се чувају у посебној просторији, капели или мртвачници.
Посмртни остаци умрлог превозе се у мртвачком ковчегу, са или без лименог сандука,
зависно од узрока смрти и начина сахрањивања, у гробу или гробници.
Посмртни остаци умрлог, уколико временски услови то захтевају, до сахране се чувају у
расхладном уређају.
Члан 16.
Ако се сахрана обавља на гробљу које има капелу или мртвачницу, посмртни остаци
умрлог се, могу најкасније један сат пре времена одређеног за сахрану, сместити у капелу или
мртвачницу на том гробљу.
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Члан 17.
На гробљима, где нису изграђене капеле или мртвачнице, посмртни остаци умрлог се
чувају на месту које одреди породица, сродници умрлог и друга лица.
Посмртни остаци могу се, са одобрењем верске заједнице, чувати и у црквама, капелама и
другим објектима који су намењени за вршење верских обреда до сахране.
Пре сахрањивања, посмртни остаци могу бити изложени на одређеном месту ван гробља,
ради указивања посебних посмртних почасти.
Члан 18.
Сахрањивање се пријављује Предузећу, најкасније 12 сати пре сахране.
На основу дозволе за сахрану или извода из матичне књиге умрлих, Предузеће одређује
дан и сат сахране у договору са лицем које је пријавило сахрану.
Предузеће је дужно да за сахрањивање умрлих обезбеди рад службе сваког дана, укључујући и
недељу и државне празнике и то:
-

од 01. маја до 30 септембра у времену од 08,00 до 17,00 сати
од 01. октобра до 30 априла у времену од 08,00 до 15,00 сати.

У исто гробно место може се извршити сахрањивање под условом да породица да сагласност
за другог члана.
Члан 19.
Приликом сахрањивања може се организовати погребна свечаност.
Погребну свечаност може да организује Предузеће, при чему се у погледу врсте и обима
свечаности уважава воља умрлог, породице, сродника умрлог и других лица, а према утврђеном
дневном распореду сахрана.
Погребна свечаност обавља се уколико је то по жељи умрлог, породице, сродника умрлог и
других лица, у складу са верским обредима верских заједница.
Опроштај од умрлог може се обавити уз учешће хора, оркестра, рецитатора, говорника и
друге пригодне садржаје који изражавају жељу умрлог, породице, сродника умрлог и других лица
и одговарају личности умрлог и пијетету чина сахрањивања.
Део погребне свечаности може се извршити поред гробног места и у просторијама на
гробљу које су за то намењене.
Члан 20.
Сахрана посмртних остатака умрлог врши се на гробљу које је у употреби.
Сахрана се врши покопавањем у гробу на гробном месту или одлагањем посмртних
остатака у гробницу на гробној парцели. У гробном месту или на гробној парцели се може обавити
сахрана искључиво закупца парцеле, а по његовој сагласности и других лица.Сагласност из овог
става мора бити дата у писаном облику.
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Члан 21.
Најкасније један сат по завршетку погребне свечаности Предузеће мора да затвори гробно
место, односно обликује гробну хумку, постави надгробна обележја и распореди цвеће и венце.
Запослени у Предузећу који учествују у процесу сахрањивања морају носити пригодну
радну униформу.
Члан 22.
Сахрањивање посмртних остатака неидентификованог умрлог обавља Предузеће у року од
24 сата од момента смештаја умрлог у мртвачницу.
Сахрањивање лица из става 1. овог члана, врши се на основу акта надлежног органа којим
је утврђена чињеница да је лице неидентификовано.
Члан 23.
Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови сродници, односно лица која би према
важећим прописима била обавезна да га издржавају, односно да се о њему старају или друга
физичка и правна лица која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, односно која су дужна да
се о томе старају.
Ако не постоје лица из става 1. овог члана, или ако лица која су дужна да изврше
сахрањивање то одбију, или нису у могућности да сахрањивање обезбеде, сахрањивање ће
извршити Предузеће које врши послове погребне делатности и уређивање и одржавање гробља.
Трошкове сахрањивања сносе лица која су била дужна да умрлог за живота издржавају или
да се старају о његовом сахрањивању.
Ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање трошкове сахрањивања сноси
општина на чијој територији је умрли имао последње пребивалиште, а ако се не може утврдити
последње пребивалиште умрлог, трошкове сноси општина на чијој је територији умрло сахрањено
лице, односно на чијој територији су нађени посмртни остаци умрлог.
Општина која је обезбедила сахрањивање умрлог лица има право на накнаду трошкова од
лица која су била дужна да обезбеде сахрањивање, односно из заоставштине умрлог.
Члан 24.
Преузимање посмртних остатака умрлог од места смрти, превоз и смештај у капелу или
мртвачницу на гробљу може наредити и овлашћени државни органи, односно полиција и
правосуђе.
Услови преузимања посмртних остатака са места смрти регулише се уговором између
Предузећа и овлашћених државних органа и то: радно време Предузећа, активно и пасивно
дежурство, приправност, ангажовање превозних средстава, обезбеђење заштитне опреме за рад,
опремање преминулог, услови чувања, инвестициона улагања, трошкови који прате ове услуге и
остале међусобне услуге.
Предузеће је у обавези да отпочне са пружање ове услуге најкасније 30 дана од склапања
уговора из претходног става.
Сви трошкови настали по основу ове погребне услуге падају на терет наредбодавца.
Преузимање и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до капеле или
мртвачнице на гробљу може да обавља и привредно друштво, предузетник и други привредни
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субјект, који је регистрован за обављање ове услуге и испуњава услове у складу са законом и овом
одлуком и закључи уговор са државним органима из става 1. овог члана.
Члан 25.
Ексхумацију и пренос посмртних остатака умрлог могу да захтевају породица, сродници
умрлог и друга лица која имају обавезу уређивања и одржавања гробних места, у складу са
Законом о сахрањивању и гробљима, а ради преноса посмртних остатака на друго гробно место на
гробљу у граду, селу или ван територије општине.
Посмртни остаци сахрањеног могу се ископати и пренети на друго гробље (ексхумација),
по претходно прибављеном одобрењу општинског надлежног органа и одобрењу органа
надлежног за послове санитарне инспекције, ако је на другом гробљу обезбеђено гробно место за
сахрану.
Уз захтев за есхумацију прилажу се потврда о обезбеђеном другом гробном месту и
одобрења надлежних органа из става 2. овог члана.
Трошкове ексхумације и преноса посмртних остатака умрлог, сносе лица из става 1. овог
члана.
Ако се на основу одлуке надлежног органа општине врши ископавање и пренос посмртних
остатака пре истека рока којим је продужено почивање посмртних остатака, трошкове ископавања
и преноса посмртних остатака, гробних знакова, споменика и других предмета са тих гробних
места сноси општина чији је орган наредио ископавање и пренос посмртних остатака.
Када се сахрана обавља у гробници, као и после ексхумације, посмртни остаци преминулог
се обавезно стављају у херметички затворен лимени сандук.
3. Услови и начин куповине гробне парцеле
Члан 26.
Приликом пријаве сахране Предузеће одређује гробну парцелу на којој ће се извршити
сахрањивање.
Члан 27.
Неуређена гробна парцела се продаје искључиво у случају смрти, односно подношења
пријаве сахрањивања.
Међусобна права и обавезе између лица коме се продаје гробна парцела и Предузећа
уређују се уговором који се закључује одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана сахрањивања.
Уговором из става 2. овог члана утврђује се: одржавање гробног поља, вертикална
резервација гроба, услови одржавања гроба и услови уређења објекта на парцели (фриз односно
гробница).
Члан 28.
За гробну парцелу, по правилу, резервација се врши по вертикали.
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Изузетно од става 1. овог члана у посебним случајевима као што су поплаве, изливање
подземних вода или друге посебне околности због којих није могуће извршити вертикалну
резервацију гроба, директор Предузећа може одобрити хоризонталну резервацију гроба.
Члан 29.
Уређена парцела може се купити за живота, независно од чињенице смрти, односно
пријаве сахрањивања.
Куповина гробне парцеле из става 1. овог члана уређује се уговором којим се регулишу:
цена, накнада за одржавање гробног поља и текуће одржавање објеката на гробљу, , као и услови
опремања изграђеног објекта на парцели (фриз односно гробница).
Уговор из претходног става закључује Предузеће и лице које купује парцелу или гробно
место.
4. Одржавање реда на гробљима
Члан 30.
Предузеће је дужно да обезбеди ред, мир и чистоћу на гробљима на територији општине
Брус.
Предузеће прописује ред на гробљу.
На видом месту на улазу у гробље истичу се одредбе о одржавању реда на гробљу и
времену обављања погребне делатности.
Члан 31.
Гробља су отворена за посетиоце сваког дана, и то:
- од 1. априла до 14. октобра (у даљем тексту: летњи период) у времену од 08,00 до 19,00 сати,
- од 15. октобра до 31. марта (у даљем тексту: зимски период) у времену од 08,00 до 16,00 сати.
Предузеће може привремено из нарочито оправданих разлога забранити приступ на гробље
о чему су дужни да преко средстава јавног информисања обавесте грађане најкасније 48 часова
пре забране приступа на гробље.
Члан 32.
Предузеће пружа погребне услуге током целе године.
Сахране се обављају сваког дана укључујући и нерадне дане и празнике.
На гробљима у Брусу сахране се обављају у летњем периоду од 13,00 до 16,00 сати, у
зимском периоду од 13,00 до 15,00 сати.
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Члан 33.
Када се сахрана обавља на градским гробљима, посмртни остаци умрлог могу се сместити
у просторију за испраћај најкасније до 12,00 сати.
Ако се сахрана обавља на гробљу које има капелу, посмртни остаци умрлог се најкасније
два сата пре времена одређеног за сахрану, смештају у капелу на том гробљу.
Члан 34.
Посетиоци гробља, запослени на гробљу, извођачи занатских радова, као и остала лица
која се затекну на гробљу морају се понашати на начин којим се одржава ред, мир и чистоћа.
Члан 35.
На посебан захтев породице, сродника умрлог и других лица, Предузеће може да одобри да
се у знак сећања на умрлог засади спомен дрво или постави неко друго обележје (нпр. клупа), на
месту које одреди Предузеће, у складу са Пројектом гробља.
Члан 36.
Лица са посебним потребама и лица старија од 70 година, могу улазити моторним возилом
на градска гробља, у складу са радним временом гробља без плаћања надокнаде за улаз моторним
возилом.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА, КОРИСНИКА, ОДНОСНО ЗАКУПЦА ГРОБНОГ
МЕСТА И ИЗВОЂАЧА ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉИМА
Члан 37.
Изградња фризева и гробница, подизање надгробног споменика и других спомен обележја
други радови на гробљима врши се у складу са условима прописаним овом одлуком и пројектом
гробља.
Члан 38.
Уређење гробних парцела на гробљима у граду Брусу, изградњу гробница, фризева и
надгробних споменика и њихово опремање обавља Предузеће или друго правно лице или
предузетник, уз претходно писмено одобрење Предузећа.
Члан 39.
О одржавању гробних парцела и надгробних обележја на гробним местима стара се
породица, сродници умрлог и друга лица.
Лица из става 1. овог члана могу уређивање и одржавање гробних места поверити
Предузећу, уз накнаду о чему се закључује посебан уговор.
Члан 40.
На гробљима се могу изводити радови у вези изградњом фризева, гробница, са подизањем
надгробних споменика и других спомен обележја и њихово опремање, као и други радови који не
спадају у текуће одржавање, у складу са пројектом гробља, као и уклањање надгробних споменика
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и других спомен обележја, уз претходно писмено одобрење Предузећа, а на основу захтева
корисника гробног места.
Уз захтев за извођење радова из става 1. овог члана, корисник гробног места дужан је да
приложи: нацрт – скицу надгробног споменика, односно других радова за које се тражи одобрење
и податке о извођачу предметних радова.
Радове из става 1. овог члана могу изводити искључиво правна лица и предузетници
регистровани за извођење ових врста радова.
На неуређеним парцелама после сахране могу се изводити радови у вези изградње фризева,
гробница и њиховог опремања са подизањем надгробних споменика и других спомен обележја,
као и други радови који не спадају у текуће одржавање у складу са пројектом гробља и уклањање
надгробних споменика и других спомен обележја, уз претходно одобрење Предузећа.
Предузеће је дужно да без одлагања обавести комуналног инспектора о извођењу радова
без одобрења из става 1. и 4. овог члана.
Члан 41.
Радови на одржавању надгробних споменика и других спомен обележја могу се изводити
без посебног одобрења.
Под одржавањем, у смислу става 1. овог члана, подразумева се бојење слова, замена
дрвених симбола (крст, табла, и сл.).
Члан 42.
Извођач занатских радова на гробљима дужан је да радове обавља тако да:
1. овлашћеном лицу Предузећа поднесе нацрт-скицу надгробног споменика, односно других
спомен обележја и одговарајућу сагласност породице, сродника умрлог и других лица,
2. радове изводи у радне дане, у време које одреди Предузеће, уз накнаду за улазак на гробље,
3. поступи по налогу овлашћеног лица Предузећа, отклони уочене недостатке и у датом року
радове усагласи са нацртом-скицом надгробног споменика, односно других спомен обележја и
техничким нормативима,
4. грађевински материјал (песак, шљунак и сл.) се депонује на гробљу само толико времена
колико је потребно за извођење радова, и да тиме не омета приступ и кретање посетилаца гробља,
а у случају прекида или завршетка радова дужан је да преостали материјал уклони и место
извођења радова доведе у првобитно стање у року од једног дана.
5. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљима користи само
саобраћајне површине које одреди Предузеће,
6. ако приликом извођења радова пронађе делове сандука, кости и сл. одмах обустави радове и о
томе без одлагања обавести Предузеће,
7. ако приликом извођења радова нађе предмете од вредности мора их без одлагања предати
Предузећу и
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8. чесме после употребе затвори, с тим да алат не сме прати на чесми.
Кад извођач радова не поступи у складу са ставом 1. тачка 4. и 5. овог члана, предузеће ће
га упозорити и одредити рок у којем је извођач радова дужан да место извођења радова доведе у
првобитно стање и надокнади евентуално насталу штету, а у супротном ће то предузеће учинити
на његов трошак.
Члан 43.
Предузеће може да забрани извођење занатских радова на гробљима или појединим
деловима гробаља, у одређено доба дана или одређене дане, односно одређено доба године.
Ако извођач занатских радова, приликом извођења радова, учини штету дужан је да је
отклони, у супротном Предузеће ће то учинити на његов трошак.
Преузимање посмртних остатака и евиденције
Члан 44.
Предузеће је дужно да 24 сата, пружа услуге издавања мртвачнице и капеле за смештај
посмртних остатака умрлог.
Члан 45.
Предузеће је дужно да води евиденцију гробних парцела закупаца и евиденцију о
сахрањеним лицима са датумом сахране, евиденцију о преносу посмртних остатака умрлих, о
парцели на којој су сахрањени, времену сахране и друге евиденције.
ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА
ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Члан 46.
Извори средстава за обављање и развој комуналне делатности управљање гробљима и
погребне услуге обезбеђују се из:
- прихода буџета општине
- прихода од пружања комуналних услуга,
- наменских средстава других нивоа власти, и
- других извора, у складу са законом.
Изградњу, опремање и инвестиционо одржавање гробља финансира Општина средствима
из става 1 овог члана.
Текуће одржавање гробља и пружање погребних услуга финансира се из цене продаје
гробне парцеле односно гробног места, накнаде за одржавање гробних поља и новчане накнаде за
пружање погребне услуге.
Одржавање гробних парцела и објеката на њима (фриз, гробница) врше купци о свом трошку.
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Члан 47.
За гробно место корисник плаћа цену гробног места, приликом сахрањивања, по ценовнику
ЈКП „Расина“ Брус уз сагласност СО Брус.
Купац плаћа и накнаду за одржавање гробног поља и текуће одржавање објеката на
гробљу.
Купац плаћа једнократни износ израде фриза, односно гробнице и накнаду по ценовнику
ЈКП „Расина“ Брус.
Члан 48.
Цена из члана 48. утврђује се посебном одлуком Надзорног одбора предузећа уз сагласност
Скупштине општине.
Уз захтев за давање сагласности Комунално предузеће доставља образложење које
нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене.
Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цене са образложењем се објављује на
огласној табли Општине и у електронском облику на интернет презентацији Општине и то
најмање 15 дана пре доношење одлуке.
Одлука о промени цена услуга из члана 48. може се донети и на иницијативу органа
надлежног за давање сагласности на цену. Одлука из овог става доноси се на исти начин и по
истом поступку као и одлука о промени цене на предлог Комуналног предузећа. Образложење
одлуке из овог става сачињава Одељење Општинске управе које је надлежно за комуналне
делатности.
Цена услуга из члана 48 утврђује се на основу елемената за одређивање цене:
-

-

пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
расходи за изградњу и реконструкцију објеката и набавку потребне опреме за обављање
ове комуналне делатности према усвојеним програмима и плановима Комуналног
предузећа на које је сагласност дала Скупштина општине;
добит Комуналног предузећа.

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградњу објеката за обављање ове
комуналне делатности исказују се посебно у пословним књигама Комуналног предузећа и могу се
употребити само за те намене.
НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Члан 49.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да обавља комуналну делатност
управљања гробљима и погребне услуге у складу са овом одлуком, као и да обезбеди одговарајући
обим, врсту и квалитет услуга.
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Члан 50.
У случају поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности управљање
гробљима и погребне услуге услед више силе, или других разлога који нису могли да се предвиде,
односно спрече, Предузеће је обавезно да одмах, без одлагања, предузме мере на отклањању
узрока поремећаја, односно прекида и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло
до прекида у обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге,
2. предузме и друге мере које утврде надлежни органи.
Члан 51.
У случају поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности управљања
гробљима и погребне услуге, као и у случају штрајка запослених у Предузећу, Општинско веће
предузима оперативне и друге мере којима ће се обезбедити услови за несметан рад и пословање
Предузећа и обављање комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге, у складу са
законом и одлуком Скупштине општине.
НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ
УСЛУГЕ
Члан 52.
У случајевима из члана 51. ове одлуке Предузеће је обавезно да, истовремено са
предузимањем мера, обавести Општинску управу Одељење надлежно за комуналне послове (у
даљем тексту: Општинска управа) о разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим
мерама.
Кад Општинска управа прими обавештење из става 1. овог члана дужна је да без одлагања
о томе обавести Општинско веће и предложи мере за отклањање насталих последица и друге
потребне мере неопходне за несметано обављање комуналне делатности.
Члан 53.
Кад Општинска управа прими обавештење из члана 52. ове одлуке, дужна је да без
одлагања обавести Општинско веће и:
1. предложи ред првенства и начин обављања комуналне делатности управљања гробљима и
погребне услуге,
2. предложи мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине Предузећа која
служи за обављање комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге,
По пријему обавештења Општинске управе, Општинско веће одмах :
1. одређује ред првенства и начин обављања комуналне делатности управљања гробљима и
погребне услуге,
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2. наређује мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине Предузећа која
служи за обављање комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге,
3. предузима мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере, и
4. утврђује разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању комуналне
делатности управљања гробљима и погребне услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете.
МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 54.
На гробљима је забрањено:
1. постављање надгробних споменика, спомен обележја и других ознака који нису у вези са
сахрањеним лицима на гробљу,
2. постављање ознака на гробницама, надгробним споменицима и другим спомен обележјима, која
изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, верска, национална или друга осећања
грађана,
3. наношење штете надгробним споменицима и другим спомен обележјима као и другим
предметима на гробним местима,
4. оштећење гробова, гробница, уређених парцела и објеката који служе за одржавање и
коришћење гробља,
5. нарушавање мира на гробљу,
6. приступ деци млађој од 10 година без пратње одраслог лица,
7. монтирање жардинијера, клупа, кандила, кућишта за свеће, ограда и сл. на патосу гроба,
односно гробнице, уколико то није предвиђено нацртом - скицом надгробних споменика,
8. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог
растиња без одобрења Предузећа,
9. прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других засада,
10. гажење, прљање и скрнављење гробних места,
11. увођење животиња,
12. вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила, уколико за то није издато посебно
одобрење Предузећа, осим за лица из члана 42,
13. стварање нечистоће на саобраћајним и зеленим површинама и бацање увелог цвећа и других
предмета ван за то одређеног места,
14. фотографисање и снимање у виду заната без одобрења Предузећа, корисника гроба, односно
закупца уређене парцеле и гробнице,
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15. рекламирање, односно истицање рекламе, продавање робе и вршење услуга на гробљу,
16. извођење радова који нису у складу са пројектом гробља и одобрењем Предузећа, и
17. улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану.
ОДРЕДБЕ О ШТРАЈКУ
Члан 55.
У случају прекида у обављању послова услед штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди
минимум процеса рада, и то:
- преузимање, превоз, смештај и чување умрлог по налогу надлежног органа,
- изнајмљивање капеле,
- копање гроба,
- сахрањивање,
- одржавање гробаља, и
- продају погребне опреме и других производа који служе сахрањивању.
НАДЗОР
Члан 56.
Надзор над применом ове одлуке, као и над законитошћу рада Предузећа врши Општинска
управа одељење надлежно за комуналне делатности.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других општих и
појединачних аката, донетих на основу ове одлуке, обавља општинска управа, одељење надлежно
за инспекцијске послове, преко комуналног инспектора.
Инспектор је, поред овлашћења утврђених у закону, овлашћен и дужан да:
1. изрекне мандатну казну за прекршаје предвиђене овом одлуком,
2. донесе налог о уклањању обележја или других ознака која нису у вези са сахрањеним лицима на
гробљу,
3. донесе налог о уклањању натписа или других обележја односно, ознака на гробовима и
гробницама којима се вређају патриотска, верска, национална и друга осећања грађана,
4. донесе налог о предузимању мера за отклањање недостатака у вршењу услуга,
5. предузима и друге мере у складу са законом и овом одлуком, које су неопходне за вршење ове
делатности.

38

12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

Члан 57.
Поступак за издавање налога из члана 56. став 3. тач. 2. до 4. ове одлуке покреће
Општинска управа одељење надлежно за инспекцијске послове по службеној дужности или на
основу пријаве Предузећа или другог правног или физичког лица.
Када пријаву из става 1. овог члана подноси Предузеће дужно је да у пријави наведе све
податке о лицу које је поставило обележја или друге ознаке које нису у вези са сахрањеним
лицима на гробљу, податке о лицу које је поставило натписе или друга обележја на гробовима и
гробницама, којима се вређају патриотска, верска, национална и друга осећања грађана, као и
чињенице на основу којих је могуће утврдити или учинити вероватним да је учињен прекршај из
члана 61. ове одлуке.
На основу пријаве Предузећа, Општинска управа одељење надлежно за инспекцијске
послове доноси решење по скраћеном поступку, у року од три дана од дана подношења пријаве.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 58.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се установе за прекршај из
члана 15. став 1. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у установи новчаном казном
од 10.000,00 до 50.000,00 динара.
Члан 59.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће ако:
1. уређивање и одржавање гробаља и гробних места не обавља у складу са програмом
инвестиционог и текућег одржавања гробаља (члан 5.),
2. ако не поступи у складу са чланом 7. став 3. и 4.
3. поступи супротно одредби члана 12. ст. 2.
4. поступи супротно одредби члана 14. став 1.
5. по утврђеној смрти, посмртне остатке умрлог не преузме, превезе и смести у капелу или
мртвачницу (члан 15. став 2.),
6. посмртне остатке умрлог не превози и не чува у складу са одредбама члана 15. ст. 3. и 4.,
7. поступи супротно одредби члана 19. став 4.
8. поступи супротно одредби члана 20.
9. поступи супротно одредби члана 21.и 22.
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10. сахрањивање посмртних остатака неидентификованих умрлих не изврши у складу са чланом
23. ове одлуке,
11. да на коришћење гробно место супротно одредби члана 27. и 28.
12. поступи супротно одредби члана 30.
13. поступи супротно одредби члана 31.
14. поступи супротно одредби члана 34.
15. поступи супротно одредби члана 37.
16. не обавести комуналног инспектора о извођењу радова без одобрења (члан 40. став 4.),
17. не пружи услуге преузимања, превоза, смештаја и чувања посмртних остатака умрлих у
прописано време (члан 44.),
18. не води евиденције из чл. 45.
19. не предузме потребне мере на отклањању узрока поремећаја или прекида у обављању
комуналне делатности управљање гробљима и погребних услуга (чл. 50.).
20. изврши радњу из члана 51.
21. не поступи у складу са чланом 55.
22. не поступи у складу са одредбама члана 64.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Предузећу новчаном
казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара.
Члан 60.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се привредно друштво ако
посмртне остатке умрлог превозе до капеле или мртвачнице супротно члану 15. ст. 2 и 3 ове
одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у привредном друштву
новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 25.000,00 до
250.000,00 динара.
Члан 61.
Новчаном казном од 25.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај извођач
занатских радова-предузетник ако:
1. не изводи радове у складу са чланом 42.
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Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај извођач
занатских радова-правно лице за прекршаје из става 1. овог члана.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице код извођача занатских
радова-правно лице новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара.
Члан 62.
Новчаном казном од 10.000,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице
или одговорно лице ако:
1. поступа у супротности са чланом 54.Одлуке.
Члан 63.
Мандатна казна за физичко лице и одговорно лице у правном лицу износи 5.000,00 динара,
а за правна лица и предузетнике износи 20.000,00 динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 64.
ЈКП „Расина“ Брус дужно је да изврши проверу свих парцела на гробљима и постојеће
евиденције, ради усаглашавања са одредбама ове Одлуке, установи тачну евиденцију свих парцела
на којима је извршено сахрањивање или које су закупљене. Да са корисницима закључује уговоре
о пружању услуга, да евиденције одржава у ажурном стању, са свим подацима о лицима која су
сахрањена на одређеним парцелама, обавезном року почивања, закупљеним парцелама и друго,
водећи рачуна о заштити података о личности.
Члан 65.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину сахрањивања умрлих,
управљању, уређењу и одржавању гробља на територији општине Брус („Међуопштински
службени лист ", бр. 6/79) .
Члан 66.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Брус“
БРОЈ:352-129/2019-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________________
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На основу члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/2005, 30/2010 и
93/2012), члана 3. ст. 1. тач. 14. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и
104/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014- др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Брус („Сл. лист
Општине Брус“, бр. 2/19),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године донела је

ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
НА ТЕРИОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, рад и делатност зоохигијене на територији општине Брус.

I ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 2.
Делатности зоохигијене на територији општине Брус обављаће предузеће које је у складу са
законом регистровано и лиценцирано за обављање делатности зоохигијене са којом је општина
Брус закључила уговор о обављању делатности.
Предузеће које је регистровано за обављање делатности зоохигијене обавља следеће делатности:
1. хвата и збрињава напуштене животиње у прихватилиштима за животиње;
2. нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних и других површина (атара) и објеката
за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња;
3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката
из тачке 2. овог члана до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског
порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
Предузеће које је регистровано за обављање делатности зоохигијене обавља поверене
послове по налогу надлежне инспекције и надлежног органа општине Брус.

Члан 3.
Предузеће са којим је општина Брус закључила уговор о обављању делатности зоохигијене,
дужно је да у складу са правилима струке нешкодљиво уклони лешеве животиња са јавних
површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет
животиња.
Члан 4.
Нешкодљиво уклањање лешева домаћих и других животиња подразумева сакупљање, превоз,
сахрањивање, спаљивање или прераду на прописан начин, који не представља ризик по друге
животиње, људе или животну средину.
Предузеће са којим је општина Брус закључила уговор о обављању делатности је дужно, када је
то потребно, да обезбеди превоз леша са места угинућа до објекта за преглед лешева или за
сакупљање, прераду или уништење, као и да обезбеди дезинфекцију места угинућа, возила и
опреме.
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II. ЗАБРАНА
Члан 5.
Забрањено је бацати лешеве животиња у реке или друге водене токове или одводе или их
остављати на путевима, отвореном простору, у шумама и јавним површинама или на другом месту.
Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње надлежном органу
општине Брус и да се придржавају свих упутстава које је надлежни орган издао у вези са
одлагањем лешева.
III. ТРОШКОВИ
Члан 6.
Трошкове сакупљања, уклањања, сахрањивања и превоз лешева животињског порекла и
анималног отпада сноси буџет општине Брус.
IV.НАДЗОР
Члан 7.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши служба за инспекцијске послове комунални инспектор Општинске управе општине Брус.
V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Новчаном казном у износу од 10.000.00 до 20.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице
и одговорно лице ако се не придржава одредби члана 5. ове Одлуке
Новчаном казном у износу од 100.000,00 до 200.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник
или привредно друштво ако се не придржава одредби члана 3. и 4. ове Одлуке.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ:352-130/2019-I
12.02.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________
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На основу члана 3. став 1. тачка 13 и члана 4. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),члана 20. и 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 15., 16., 17. и 18. Уредбе о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, број 13/2018 и
66/2018), и члана 40. Статута општине Брус(„Службени лист општине Брус“, број 2/2019),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин обављања димничарске услуге као
комуналне делатности на територији Општине Брус.
Пружање димничарских услуга је комунална делатност индивидуалне комуналне
потрошње.
Члан 2.
Димничарска услуга се обавља у циљу обезбеђивања исправног функционисања
димоводних и ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и уређаја, превентивне
заштите живота и имовине од пожара, заштите животне средине, као и енергетске
ефикасности.
Члан 3.
Димничарске услуге обухватају:
1. чишћење и контролу димоводних и ложних објеката и уређаја
2. чишћење вентилационих канала и уређаја
3. спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима
4. димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних
објеката и уређаја.
Под димоводним и ложишним објектима и уређајима сматрају се димњаци,
димоводне цеви, димњаци и ложишта у стамбеним, односно пословним објектима,
односно пословним просторима и индустријским и другим постројењима, као и њима
сличних објекта и уређаја.
Члан 4.
Димничарске услуге из члана 3. ове одлуке за потребе корисника димничарских
услуга обавља ЈКП „Расина“- Брус (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).
Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди трајно и несметано обављање
димничарских услуга, прописани обим и квалитет димничарских услуга и развој и
унапређење квалитета и врсте димничарских услуга.
Члан 5.
Корисник димничарске услуге је физичко или правно лице које је власник, односно
корисник индивидуалног стамбеног објекта, власник, односно корисник стана у стамбеној
згради, власник, односно корисник пословног простора и пословних објеката у којима се
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налазе димоводни објекти, ложишни објекти, ложишни уређаји, вентилациони канали и
уређаји (у даљем тексту: корисник).
Вршилац комуналне делатности доноси годишњи програм обављања димничарских
услуга (у даљем тексту: Програм) који садржи обим послова и динамику извршавања
димничарских услуга и износ потребних средстава за реализацију програма.
Члан 6.
Димоводни и ложишни објекти и уређаји се обавезно чисте у следећим временским
размацима:
1.два пута годишње у индивидуалним стамбеним објектима, стамбеним зградама,
пословним објектима, односно просторима;
2.једном у три месеца у објектима где се врши масовно спремање хране (хотели,
ресторани, кафане, пекаре, болнице и сл.).
Резервни димњаци и димњаци који се не користе стално, односно који нису
прикључени на ложишни систем, контролишу се и чисте једном у три године.
Члан 7.
Чишћење вентилационих канала и уређаја врши се:
- у просторијама где се масовно припрема храна два пута годишње;
- у просторијама где се врши масовно окупљање људи (тржни центри и сл.)
једном годишње;
- у свим осталим објектима једном годишње.
Члан 8.
Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима, као и димничарска
контрола исправности димоводних објеката и уређаја, врши се два пута годишње у
објектима из члана 6. тачка 2. ове одлуке где се врши масовно спремање хране (хотели,
ресторани, кафане, пекаре, болнице и сл.), а у свим осталим објектима из члана 6. тачке 1.
ове одлуке, једном годишње.
При спаљивању чађи врши се генерално чишћење димоводних објеката и уређаја
изношењем чађи, као и димничарска контрола.
Члан 9.
Димничарске услуге могу да се врше и у краћим временским размацима од оних
прописаних члановима 6, 7. и 8. ове одлуке, ако корисник то затражи.
Члан 10.
Димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја
предузеће врши после завршене изградње стамбеног или пословног објекта,
индустријских и других постројења, односно после завршених накнадно изведених радова
на димоводним објектима и уређајима.
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Члан 11.
Вршилац комуналне делатности је дужан да води евиденцију димоводних и
ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја који се обавезно
котнтролишу и чисте, а која садржи:
- улицу и кућни број објекта;
- податке о кориснику (име и презиме кад је у питању физичко лице, односно
назив правног лица);
- основни подаци о димоводном објекту, ложишном објекту и вентилационом
каналу;
- датум увођења у евиденцију;
- датум чишћења и контроле.
Члан 12.
При вршењу димничарских услуга димничар мора имати димничарску
легитимацију коју издаје овлашћено лице вршиоца комуналне делатности и дужан је да
димничарску легитимацију покаже кориснику при пружању услуга.
О извршеној комуналној услузи димничар издаје потврду као писани доказ о
извршеној услузи и гаранцији за извршену услугу.
Корисник је дужан да димничару омогући вршење димничарске услуге.
Члан 13.
Средства за обављање димничарске услуге обезбеђују се из цене комуналне услуге.
Димничарске услуге врше се према ценовнику вршиоца комуналне делатности који
доноси надлежни орган вршиоца комуналне делатности уз претходну сагласност
Скупштине ошштине Брус.
Члан 14.
Вршилац комуналне делатности је дужан да једном годишње спроведе поступак
изјашњавања корисника о квалитету пружања услуга (у даљем тексту: Изјашњавање) у
трајању од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог члана, вршилац комуналне делатности
објављује у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет
страници вршиоца комуналне делатности.
Изјашњавање се може организовати и електронским путем. Вршилац комуналне
делатности је дужан да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања достави
надлежном органу вршиоца комуналне делатности извештај о резултатима изјашњавања
корисника о квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина
корисника није задовољна пруженом комуналном услугом, надлежни орган вршиоца
комуналне делатности саставља Мере за отклањање недостатака наведених у
изјашњавању корисника.
Надлежни орган вршиоца комуналне делатности доноси мере за отклањање
наведених недостатака, са роком за предузимање мера ради отклањања недостатака, који
не може бити дужи од 90 дана.
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Члан 15.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и других аката донетих
на основу ове одлуке, врши орган Општинске управе општине Брус надлежан за послове
комуналне инспекције, осим ако поједини послови тог надзора нису посебним прописима
стављени у надлежност другог органа.
Члан 16.
Новчаном казном од 100.000,00-500.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац
комуналне делатности ако:
1.димоводне и ложишне објекте и уређаје, као и вентилационе канале и уређаје не
чисти у прописаним временским размацима прописаним члановима 6. и 7. ове одлуке;
2. не врши спаљивање чађи димоводне и ложишне објекте и уређаје, и не чисти
вентилационе канале и уређаје у временским размацима прописаним чланом 8. ове
одлуке;
3. на захтев корисника услуге не изврши димничарску услугу у краћем временском
размаку (члан 9. ове одлуке)
4. не изврши преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја
(члан 10. ове одлуке)
5. ако не води евиденцију из члана 11. ове одлуке.
6. ако димничар не изда потврду из члана 12. став 2. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у вршиоцу
комуналне делатности новчаном казном од 20.000,00 -50.000,00 динара.
Члан 17.
Новчаном казном од 50.000,00-100.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице, ако не омогући димничару вршење димничарских услуга.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у предузећу
новчаном казном од 10.000,00-30.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник, новчаном казном у
износу од 20.000,00-50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и физичко лице, новчаном казном у
износу од 10.000,00-20.000,00 динара.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Брус".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:352-131/2019-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
12.02.2020. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
__________________________
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На основу члана 76.став 1. и став 2. Закона о становању и одржавању зграда
(,,Сл.гласник РС''бр.104/16) и члана 40. Статута Општине Брус (,,Сл.лист општине
Брус''бр.2/19),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године донела је
ОДЛУКУ
О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА
У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ OПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Одлуци о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним
зградама на територији општине Брус(,,Сл.лист општине Брус''бр.1/2018),члан 19. се мења
и гласи:
,,При коришћењу, стана, пословних и заједничких просторија, заједничких
ограђених простора који припадају згради,забрањено је виком ,буком, трчањем, скакањем,
игрњем лопте и сличним поступцима ометати станаре у мирном коришћењу стана.
Привредна делатност чије је обављање у стамбеној згради,односно стамбенопословној згради дозвољена посебним прописима мора се обављати тако да не ремети мир
у коришћењу станова.
Пара,дим,мириси и бука који се стварају обављањем привредне делатности морају
бити изоловани и уређени тако да не ометају становање и здравље станара.
Коришћење разних машина и уређаја ,као и свирање и певање у стану и пословним
просторијама ,односно згради дозвољено је само до собне јачине звука ,односно до
дозвољеног нивоа буке.
Дозвољени ниво буке у стамбеној згради-боравишним просторијама при
затвореним прозорима из извора буке у згради дању је 35 dB а ноћу је 30 dB.
Дозвољени ниво буке у стамбеној згради-боравишним просторијама при
затвореним прозорима из извора буке изван зграде дању је 40 dB а ноћу је 35 dB.
Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 сати и од 22,00 до 07,00 сати наредног
дана ,а у данима викенда (субота и недеља) и празника у времену од 16,00 до 18,00 сати и
од 22,00 до 08,00 сати наредног дана,станари се морају понашати на начин који обезбеђује
потпуни мир и тишину у згради (време одмора).
Орган управљања зградом може самостално да одреди и други временски
период као време одмора и та одлука мора бити истакнута на огласној табли зграде
заједно са овом одлуком.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу
општине Брус''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:360-31/2019-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
12.02.2020. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Скупштине општине Брус
са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-592/2019-I
12.02.2020.године

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

___________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Скупштине општине Брус
за 2020. годину са Одлуком о буџету општине Брус за 2020. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-71/2020-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
__________________________________
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12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинске управе
општине Брус са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-564/2019-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинске управе
општине Брус за 2020. годину са Одлуком о буџету општине Брус за 2020. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-612/2019-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________
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12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У БРУСУ СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Средње школе у Брусу са
Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину, који је усвојио
Школски одбор установе на седници одржаној 27.12.2019. године, под бројем 1391/1.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-4/2020-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ У БРУСУ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА
2020. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Средње школе у Брусу за
2020. годину са Одлуком о буџету општине Брус за 2020. годину, коју је донео
Школски одбор установе на седници одржаној дана 27.12.2019. године, под бројем
1389.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-3/2020-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_____________________________
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12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ИЗ РАЗБОЈНЕ СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС
ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основне школе „Бранко
Радичевић“ из Разбојне са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019.
годину, који је усвојио Школски одбор установе на седници одржаној 12.12.2019.
године, под бројем 1481.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-582/2019-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Народне библиотеке Брус
са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину, који је усвојио
Управни одбор установе на седници одржаној 28.01.2020. године, под бројем 27/20.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-51/2020-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
___________________________________
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

12.02.2020.године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Народне библиотеке Брус са
финансијским планом за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор установе на
седници одржаној 28.01.2020. године, под бројем 25/20.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:023-2/2020-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Туристичке организације
општине Брус са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину,
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 13.12.2019. године, под
бројем 100.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-578/2019-I
12.02.2020.године

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

53

12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада и финансијски план Туристичке организације
општине Брус за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници
одржаној 30.01.2020. године, под бројем 8/20.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:023-1/2020-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Центра за културу Брус са
Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину, који је усвојио
Управни одбор установе на седници одржаној 27.11.2019. године, под бројем 724/2019.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-604/2020-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
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12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада и Финансијски план Центра за
културу Брус за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници
одржаној 31.01.2020. године, под бројем 27/20.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:023-3/2020-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада и финансијски план Установе за
физичку културу „Спортски центар“ Брус за 2020. годину, који је усвојио Управни
одбор установе на седници одржаној 02.12.2019. године, под бројем 549-1/2019.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-572/2019-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________
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12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ УСТАНОВЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БРУС
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и финансијски план за 2020. годину
установе Центар за социјални рад општине Брус, који је усвојио Управни одбор
установе на седници одржаној 14.01.2020. године, под бројем 551-24.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-15/2020-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Председника општине Брус
са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-544/2019-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________
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12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Председника општине Брус
за 2020. годину са Одлуком о буџету општине Брус за 2020. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-607/2019-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског већа општине
Брус са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-547/2019-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________
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12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског већа општине
Брус за 2020. годину са Одлуком о буџету општине Брус за 2020. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-608/2019-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског
правобранилаштва општине Брус са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус
за 2019. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-548/2019-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
___________________________
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12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ СА
ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског
правобранилаштва општине Брус за 2020. годину са Одлуком о буџету општине Брус
за 2020. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-632/2019-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Штаба за ванредне
ситуације општине Брус са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019.
годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-546/2019-I
12.02.2020.године

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

59

12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020.
ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС
ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Брус за 2020. годину са Одлуком о буџету општине Брус
за 2020. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-609/2019-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Фонда за развој
пољопривреде општине Брус са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за
2019. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-545/2019-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________
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12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Фонда за пољопривреду и
рурални развој за 2020. годину са Одлуком о буџету општине Брус за 2020. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-610/2019-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2020. годину са Одлуком о буџету општине Брус за 2020.
годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-611/2019-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________
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12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАЈКОВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основне школе „Први Мај“
Влајковци за 2020. годину, који је донео Школски одбор на седници одржаној дана
01.02.2020. године, под бројем 618.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-58/2020-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦРВЕНОГ КРСТА БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Црвеног крста Брус за 2020. годину
број01/20 од 10.01.2020. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:400-9/2020-I
12.02.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
___________________________________
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
И ПРОГРАМ РАДА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план и програм рада Месних
заједница општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2020. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-48/2020-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
12.02.2020.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Општинског штаба за ванредне ситуације
Брус за 2020. годину.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:87-101/2019-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
12.02.2020.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕЊЕН ЦЕНОВНИК
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ЈКП «РАСИНА» БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измењен Ценовник јавне расвете-цене услуга набавке,
одржавања и уградње јавне расвете у општини Брус за 2020. годину, који је усвојио
Надзорни одбор ЈКП „Расина“ Брус на седници одржаној 27.11.2019.године, под бројем
2760/2019.
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2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
______________________________
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020.године, донела је
БРОЈ:38-5/2020-I
12.02.2020. године

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ЗА ЗИМСКО
ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
ЈКП «РАСИНА» БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник за зимско одржавање локалних путева и улица
ЈКП «Расина» Брус за 2020. годину, број 3129/2019 који је усвојио Надзорни одбор на
седници одржаној 30.12.2019.године, који ће се примењивати од 01.01.2020. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ:38-6/2020-I
12.02.2020. године

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

На основу члана 24. став 3. и 30. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 15/16 и
88/19) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18)), члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 2/2019), члана 48. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
ЈКП „Расина „Брус са Законом о јавним предузећима («Службени лист општине Брус», број
18/2016)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАСИНА“ БРУС
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Јеличић, дипломирани инжењер пољопривреде за
агроекономију, из Кобиља, за директора Јавног комуналног предузећа „Расина“ Брус,
на период од четири (4) године.
2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Даном ступања Ивана Јеличића на функцију директора , престаје да важи Решење о
његовом именовању за директора које је донела Скупштина општине Брус 17.05.2016.
године под бројем 02- 11/2016-I.
4. Ово решење је коначно.
5. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику РС“, «Службеном листу
општине Брус» и на званичној интернет страници Општине Брус..
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Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа
„Расина“ Брус садржан је у одредбама члана 24. став 3.и члана 30. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, број 101/16 47/18), којима је прописано да директора јавног предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен Статутом јединице локалне
самоуправе, на период од 4 године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 2/19), прописано је, између осталог, да директора јавног предузећа именује и
разрешава Скупштина.
Чланом 48. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Расина „ Брус са Законом о
јавним предузећима («Службени лист општине Брус», број 18/2016) ,такође је прописано да
директора именује Скупштина општине на период од 4 године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Скупштина општине Брус је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора Јавног предузећа „Расина“ Брус чији је оснивач Општина Брус број 02-40/2019-I од
12.11.2019. године којом је покренут поступак за избор директора. Јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Расина“ Брус објављен је дана 29.11.2019. године у
„Службеном гласнику Републике Србије“, 30.11.2019. године у дневном листу „Данас“ и на
званичној интернет страници општине Брус. Рок за достављање пријава био је 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, односно до 30. децембра, обзиром да је
последњи дан падао у нерадни дан.
Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су услови за избор директора и
докази који се достављају уз пријаву , као и да ће се стручна оспособљеност, знања и вештине
кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву и
усменим разговоро са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом, односно на други
начин сходно Уредби о мерилима за именовање директора јавног предузећа („службени гласник
РС“, број 65/16).
У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Расина“ Брус пристигла је једна пријава. Комисија за спровођење јавног конкурса за
избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Брус ( у даљем тексту: Комисија),
утврдила је да је пристигла благовремена и разумљива једна пријава уз коју су достављени сви
потребни докази.
Након прегледа пријаве и доказа који су приложени уз пријаву , на седници Комисије
одржаној дана 10.01.2020. године, Комисија је саставила Списак од једног кандидата који
испуњава услове за учешће у изборном поступку и заказала за 22.01.2010. спровођење изборног
поступка – провере стручне оспособљености, знања и вештине кандидата.
Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпочињања изборног поступка .
Након спроведеног изборног поступка, у ком је кандидат оцењиван сходно Уредби о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16),
Комисија је саставила Ранг листу кандидата који је са најбољим резултатом испунио мерила за
избор директора Јавног комуналног предузећа „Расина“ Брус, на основу бројчано исказаних
резултата, односно оцене стручне оспособљености коју је кандидат добио на основу увида у
податке из пријаве и просечне оцене Комисије добијене након усмене провере кандидата тако што
је први на Ранг листи Јеличић Иван, дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију, из
Кобиља, са просечном оценом 2,9.
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Записник о изборном поступку и Ранг листу Комисија је сходно члану 41. став 2. Закона о
јавним предузећима доставила Општинском већу општине Брус.
Општинско веће општине Брус је сагласно члану 41.став 3. Закона о јавним предузећима
припремило акт о именовању првог кандидата са ранг листе и доставио га сагласно члану 41. став
3. Закона о јавним предузећима Скупштини општине Брус на усвајање.
Даном ступања Ивана Јеличића на функцију директора , престаје да важи Решење о
његовом именовању за директора које је донела Скупштина општине Брус број17.05.2016. године
под бројем 02- 11/2016-I.
На основу напред наведеног, а у складу са чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник 15/16 и 88/19), на основу спроведеног јавног конкурса Скупштина општине
Брус доноси решење као у диспозитиву.
Решење о именовању директора коначно је, сходно одредби члана 41.став 4. Закона о
јавним предузећима..
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни
спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања Решења.

БРОЈ: 02-3/2020-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18)
и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/2019),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС
1. РАЗРЕШАВА СЕ Ана Марковић-Ђурђевић дужности члана Управног одбора
Предшколске установе „Пахуљице“ Брус, представник запослених, на лични захтев.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Бургић, васпитач из Бруса за члана Управног одбора Предшколске
установе „Пахуљице“ Брус, представник запослених.
3. Изборни период новоименованог члана Управног одбора траје до истека мандата осталим
члановима Управног одбора.
4. Ово Решење је коначно.

БРОЈ:02-4/2020-I
12.02.2020. 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», број 129/07,
83/2014-др. закон,101/2016- др. закон и 47/2018)), члана 11 – 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), и члана 40. Статута општине
Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС
У СТАЛНОМ САСТАВУ
I – У стални састав Општинске изборне комисије општине Брус за спровођење избора на
територији општине Брус, на предлог Одборничких група ИМЕНУЈУ СЕ председник, заменик
председника, 8 чланова и њихови заменици и то:
За Председника
Несторовић Андрија, дипл. правник из Бруса, на предлог Одборничке групе „СНСАлександар Вучић“
За заменика председника
Обрадовић Стадија, дипл. правник из Бруса, на предлог Одборничке групе „СНСАлександар Вучић“.
За чланове и заменике:
1.Драгољуб Марковић из Бруса, члан, на предлог Одборничке групе „СНС-Александар
Вучић“.
- Ненад Миленковић из Бруса, заменик члана на предлог Одборничке групе „СНСАлександар Вучић“.
2.Славко Милићевић из Влајковаца, члан, на предлог Одборничке групе „СНС-Александар
Вучић“.
- Бобан Симић из Грашеваца, заменик члана на предлог Одборничке групе „СНСАлександар Вучић“.
3.Нела Милошевић из Стројинаца, члан, на предлог Одборничке групе „За савремени
Брус“.
- Мирјана Р. Ивезић из Бруса, заменик члана, на предлог Одборничке групе „За савремени
Брус“.
4.Живковић Горан из Жуња, члан, на предлог Одборничке групе „За савремени Брус“.
- Милутин Недељковић из Дртеваца, заменик члана на предлог Одборничке групе „За
савремени Брус“.
5.Предраг Марјановић из Бруса, члан, на предлог Одборничке групе „За модеран Брус“.
- Славољуб Чикарић из Златара, заменик члана, на предлог Одборничке групе „За модеран
Брус“.
6.Синђелић Милан из Бруса, члан, на предлог Одборничке групе „За модеран Брус“.
- Марија Аздејковић из Кобиља, заменик члана, на предлог Одборничке групе „За модеран
Брус“.
7.Александар Ђурђевић из Бруса, члан, на предлог Одборничке групе „За Брус“.
- Горан Милић из Жарева, заменик члана, на предлог Одборничке групе „За Брус“.
8.Далибор Ђурковић из Велике Грабовнице, члан, на предлог Одборничке групе „За Брус“.
- Војкан Миљаковић из Будиловине, заменик члана, на предлог Одборничке групе „За
Брус“.
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II- За секретара Општинске изборне комисије у сталном саставу именује се Бранко
Радивојевић, дипломирани правник из Бруса, а за заменика секретара Весна Јеличић, дипломирани
правник из Бруса.
III- Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о именовању Општинске изборне
комисије општине Брус у сталном саставу, број 013-2/2015-I од 15.06.2015. године („Службени
лист општине Брус“, број 7/15) са свим изменама и допунама.
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“.

БРОЈ:013-4/2020-I
12.02.2020. 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,
83/14, 101/16 и 47/18), члана 44. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19)
и члана 63., 67. став 1. и 2., 77. и 198. Пословника о раду Скупштине општине Брус („Службени
лист општине Брус“, број 3/19), на предлог Одборничких група „Сви за Брус“ и „СНС-Александар
Вучић
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године донела је
ОДЛУКУ
О
РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
СКУПШТИНСКИХ РАДНИХ ТЕЛА
I
1. РАЗРЕШАВА СЕ Сретен Милић, одборник, дужности члана Савета за урбанизам,
стамбено-комуналне и путне делатности и заштиту животне средине.
БИРА СЕ Аранђел Стојковић за члана Савета за урбанизам, стамбено-комуналне и путне
делатности и заштиту животне средине, одборник.
2. РАЗРЕШАВА СЕ Анкица Козић дужности члана Савета за родну равноправност и
социјалну инклузију.
БИРА СЕ Марјана Ђокић за члана Савета за родну равноправност и социјалну инклузију,
одборник.
3. РАЗРЕШАВА СЕ Александар Милисављевић, одборник, дужности члана Савета за
друштвене делатности.
БИРА СЕ Дејан Чолић, за члана Савета за друштвене делатности, одборник.
4. РАЗРЕШАВА СЕ Биљана Живанчевић, одборник дужности члана Комисије за избор и
именовања, административна и мандатно-имунитетска питања, због поднете оставке.
БИРА СЕ Драгомир Ђорђевић за члана Комисије за избор и именовања, административна
и мандатно-имунитетска питања, одборник.
5. РАЗРЕШАВА СЕ Иван Марковић, одборник, дужности члана Комисије за статут и
управу.
БИРА СЕ Марјана Ђокић за члана Комисије за статут и управу, одборник.
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6. РАЗРЕШАВА СЕ Саша Милошевић дужности члана Комисије за представке и
притужбе.
БИРА СЕ Зоран Обрадовић за члана Комисије за представке и притужбе, одборник.
II
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ:06-6/2020-I
12.02.2020.године

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

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016, - др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 40. Статута општине
Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/2019)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3447/37 КО
КРИВА РЕКА ДОО „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ БЕОГРАД
Члан 1.
Друштву са ограниченом одговорношћу „ЕПС Дистрибуција“ Београд даје се на
коришћење са накнадом по тржишној вредности део катастарске парцеле број 3447/37 КО Крива
Река у површини од 0.24,93ха ради изградње трафо-станице ТС 35/10 kV „Јарам“.
Члан 2.
Право коришћења на земљишту из чл. 1 ове Одлуке даје се под условом да ДОО „ЕПС
Дистрибуција“ Београд отпочне са радовима на изградњи предметне трафо-станице ТС 35/10 kV
„Јарам“ најкасније у року од 2 године од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Овлашћује се и обавезује Председник општине Брус да након ступања на снагу ове Одлуке
и спровођења пројекта препарцелације закључи уговор са ДОО „ЕПС Дистибуција“ Београд о
давању на коришћење дела катастарске парцеле бр. 3447/37 КО Крива Река из члана 1. ове Одлуке,
а којим ће се ближе уредити међусобна права и обавезе.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус“.
БРОЈ:463-7/2020-I
12.02.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
__________________________________
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016, - др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 40. Статута општине
Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/2019)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА НЕКАДАШЊЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ
АМБУЛАНТЕ У БУДИЛОВИНИ ЛОВАЧКОМ УДРУЖЕЊУ „КОПАОНИК“ БРУС
Члан 1.
Ловачком удружењу „Копаоник“ Брус даје се на коришћење објекат изграђен на
катастарској парцели 1838/29 КО Будиловина, а који је некада коришћен за потребе ветеринарске
амбуланте у Будиловини, општина Брус, на период од 10 (десет) година уз могућност продужења
периода коришћења, без накнаде.
Члан 2.
Обавезује се Л.У. „Копаоник“ Брус да редовно врши плаћање трошкова текућег одржавања
просторија из члана 1. ове Одлуке, трошкова електричне енергије, воде и комуналних услуга као и
других трошкова који су у вези са коришћењем предметних просторија.
Члан 3.
Уговор о коришћењу предметних просторија из чл.1. ове Одлуке са Л.У. „Копаоник“ Брус
у име општине Брус закључиће Председник општине Брус којим ће се ближе уредити међусобна
права и обавезе.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:361-2/2020-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
12.02.2020. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________

На основу члана 9.став 1. Закона о социјалној заштити ( „Сл.гласик РС“ број
24/2011), члан 83-87 Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите („Сл.гласник РС“ број 42/2013), чалн 32. став 1. тачка 6 Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др. закони), члана 40.став
1.тачка 6 Статута општине Брус („Сл.лист општине Брус“ број 2/19),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У глави III Одлуке о социјалној заштити општине Брус број 561-45/2013-I од
15.10.2013. године („Сл.лист општине Брус“ број 9/13) додаје се члан 32а који гласи:
„32а. Услуга лични пратилац детета“
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Члан 2.
После члана 32, додаје се нов члан 32а, који гласи:
„32а. Услуга лични пратилац детета“
32а.I Спецификација
Циљна група
32а.1
Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у
развоју, које је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном
животу у области кретања, одржавања личне хигијене, облачења и комуникације са
другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до
краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.
32а.2
Сврха услуге лични пратилац
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне
практичне подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници,
ради успостављања што већег нивоа самосталности.
32а.3
Програм активности личног пратиоца детета
Програмске активности лличног пратиоца детета реализују се кроз акредитован
програм, у оквиру посебне услуге личног пратиоца детета или као програмске активности
у оквиру услуге дневног боравка или помоћ у кући.
32а.4
Активност личног пратиоца детета
Активност личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са
индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења,
облачења и комуникације са дететом, што укључује:
1) помоћ код куће у облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прање
зуба) при храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, храњење или помоћ у
коришћењу прибора), припрему књига и опреме за вртић односно школу;
2) помоћ у заједници што укључује:
а) помоћ коришћења градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза,
куповина карте);
б) помоћ у кретању (орјентација у простору уколико је дете са оштећенем вида,
гурање колица или коришћење других помагала и сл.);
в) одлазак на игралиште односно места за провођење слободног времена (подршка
у игри, подршка и посредовање у комуникацији и сл), укључујући културне и
спортске активности и друге сервисе и подршке.
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32а.5
Посебни минимални структурални стандарди за ангажовање личног пратиоца
Пружалац услуге односно реализатор програмских активности има најмање једног
стручног радника.
Непосредну услугу личног пратиоца пружа сарадник-лични пратилац детета.
Стручни радник и стручни сарадник имају завршену обуку по акредитованом
програму за пружање услуге личног пратиоца.
Сарадник-лични пратилац не може бити члан породичног домаћинства у коме живи
корисник, сродник у првој линији као ни брат ни сестра по оцу или мајци корисника.
Члан 3.
У осталом делу Одлука о социјалној заштити општине Брус бр.561-45/2013-I од
15.10.2013. године остаје непромењена.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
оштине Брус“.
БРОЈ:551-1/2020-I
12.02.2020. године

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

На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019), члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 40.
став 1. тачка 13. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/2019),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 12.02.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ БРУС
1. РАЗРЕШАВА СЕ Михајловић Милан из Бруса дужности члана Школског одбора ОШ
„Јован Јовановић Змај“ Брус, представник родитеља.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Грчак Бранимир из Лепенца за члана Школског одбора ОШ „Јован
Јовановић Змај“ Брус, представник родитеља.
3. Изборни период новоименованог члана органа управљања траје до истека мандата органа
управљања.
4. Ово Решење је коначно.
5. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ:02-5/2020-I
12.02.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________
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АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...95/18), члана 13. Одлуке o првом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
(„Службени лист општине Брус“, број 5/2019), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о првом ребалансу буџета
општине Брус за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 5/2019) раздео 5.
опште услуге - Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација
499120 текућа буџетска резерва одобравају се средства у износу од 2.200.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за непланирану апропријацију и
књижиће се у оквиру раздела 3 Општинско веће, Програм 16 опште услуге локалне
самоуправе ПА 0002 функционисање извршних органа, функционална класификација 111,
економска класификација 426 – материјал у износу од 1.350.000,00 динара.
3. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.01 Установа за физичку културу
Спортски центар Брус – Програм 14 развој спорта и омладине ПА 0004 функционисање
локалних спортских установа, функционална класификација 810, економска класификација 425 –
текуће поправке и одржавање у износу од 850.000,00 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,
Општинском већу, Установи за физичку културу Спортски центар Брус, Савету за безбедност и
архиви.
БРОЈ: 400-335/2019-II
10.07.2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Милошевић, с.р.
___________________________________

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...95/18), члана 13. Одлуке o првом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
(„Службени лист општине Брус“, број 5/2019), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о првом ребалансу буџета
општине Брус за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 5/2019) раздео 5.
опште услуге - Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација
499120 текућа буџетска резерва одобравају се средства у износу од 660.000 динара.
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2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5.02 Народна библиотека, Програм 13 Развој културе и
информисања
ПА
0001
функционисање локалних установа културе, функционална
класификација 820, економска класификација
424 – специјализоване услуге у износу од
160.000,00 динара.
3. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, – Програм 15 Опште услуге локалне
самоуправе ПА 0001 функционисање локалне самоуправеи градских општина, функционална
класификација 130, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова у
износу од 500.000,00 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, Народној
библиотеци, Општинској управи и архиви.
БРОЈ: 400-403/2019-II
23.08.2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Милошевић, с.р.
_____________________________________

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...95/18), члана 13. Одлуке o првом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
(„Службени лист општине Брус“, број 5/2019), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о првом ребалансу буџета
општине Брус за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 5/2019) раздео 5.
опште услуге - Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација
499120 текућа буџетска резерва одобравају се средства у износу од 2.102.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.01 Установа за физичку културу
Спортски центар Брус – Програм 14 развој спорта и омладине ПА 0004 функционисање
локалних спортских установа, функционална класификација 810, економска класификација 421 –
стални трошкови у износу од 150.000,00 динара, економска класификација 425 – текуће
поправке и одржавање у износу од 1.291.000,00 динара, економска класификација 426 –
материјал у износу од 361.000,00 динара, економска класификација 512 – машине и опрема у
износу од 300.000,00 динара,
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, Установи
за физичку културу Спортски центар Брус и архиви.
БРОЈ: 400-418/2019-II
02.09 .2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Милошевић, с.р.
________________________________
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...72/19), члана 13. Одлуке o другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
(„Службени лист општине Брус“, број 9/2019), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о другом ребалансу буџета
општине Брус за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2019) раздео 5.
опште услуге - Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација
499120 текућа буџетска резерва одобравају се средства у износу од 500.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа – Програм 15 опште услуге локалне
самоуправе ПА 0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална
класификација 130, економска класификација 423 – услуге по уговору.
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,
Општинској управи и архиви.
БРОЈ: 400-570/2019-II
09.12.2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Милошевић, с.р.
_______________________________

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...72/19), члана 13. Одлуке o другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
(„Службени лист општине Брус“, број 9/2019), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о другом ребалансу буџета
општине Брус за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2019) раздео 5.
опште услуге - Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација
499120 текућа буџетска резерва одобравају се средства у износу од 3.700.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5.06 Месна заједница Дупци – Програм 15 опште услуге
локалне самоуправе ПА 0002 функционисање месних заједница, функционална класификација
160, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање у износу од 3.500.000 динара и
за недовољно планирану апропријацију у оквиру раздела 5.01 Спортски центар, програм 14 –
развој спорта и омладине, ПА 0004 – Функционисање локалних спортских установа,
функционална класификација 810, економска класификација 421 – стални трошковиу износу од
200.000 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
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5. Решење доставити: Управи за трезор, Одсеку за финансије и планирање, Месној
заједници Дупци, Спортском центру и архиви.
БРОЈ: 400-594/2019-II
23.12.2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Милошевић, с.р.
_______________________________

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...72/19), члана 13. Одлуке o другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
(„Службени лист општине Брус“, број 9/2019), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о другом ребалансу буџета
општине Брус за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2019) раздео 5.
опште услуге - Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација
499120 текућа буџетска резерва одобравају се средства у износу од 800.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа – МЗ Ђерекаре – Програм 15 опште
услуге локалне самоуправе ПА 0002 функционисање месних заједница, функционална
класификација 160, економска класификација 421 – стални трошкови у износу од 1.000 динара;
МЗ Радманово економска класификација 421 – стални трошкови у износу од 2.000 динара; МЗ
Осредци економска класификација 421 – стални трошкови у износу од 2.000 динара .
3. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 1 Скупштина општине – Програм 16 политички систем
локалне самоуправе ПА 0001-функционисање скупштине, функционална класификација 110,
економска класификација 465 остале дотације и трнсфери у износу од 5.000 динара.
4. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа – Програм 15 опште услуге локалне
самоуправе ПА 0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална
класификација 130, економска класификација 483 новчане казне и пенали по решењу судова, у
износу од 790.000 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
Ђерекаре, МЗ Радманово, МЗ Осредци, Општинској управи и архиви.

БРОЈ: 400-618/2019-II
30.12.2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Милошевић, с.р.
___________________________________
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На основу члана 16. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма
рада удружења (,,Службени лист општине Брус”, број 11/2015...3/2018) и члана 62.Статута
општине Брус (,,Службени лист опшине Брус”, број 2/2019)
Председник општине Брус доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ДОДЕЉЕНИХ УДРУЖЕЊИМА ПО СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ
КОНКУРСИМА У 2019. И 2020. ГОДИНИ
1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за контролу коришћења средстава додељених
удружењима по спроведеним јавним конкурсима у складу са одредбама Одлуке о
финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења у 2019. и 2020.години
у следећем саставу:
1)Слободанка Збиљић, председник комисије;
2)Рада Јеличић, члан комисије и
3)Милош Панић,члан комисије.
2. Задатак Комисије је да на основу одредаба Одлуке о финансирању и суфинансирању
пројеката-програма рада удружења и Уговора који су по спроведеном јавном конкурсу
закључени са удружењима врши контролу коришћења додељених средстава.
Комисија извештај о контроли коришћења додељених средстава доставља председнику
општине Брус.
Уколико комисија утврди да се додељена средства ненаменски користе или да постоје
друге неправилности, дужна је да о томе одмах достави извештај председнику општине,
ради доношења Решења о раскиду уговора.
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 ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у ,,Службеном листу
општине Брус”.
5. Решење доставити: лицима из тачке 1. овог решења и архиви.
БРОЈ:400-53/2020-II
03.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Милошевић, с.р.
_________________________________

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09... 72/19), Одлуке о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину („Службени
лист општине Брус“, број 9/2019), Општинско веће општине Брус, на седници одржаној
дана 31.12.2019. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. У Одлуци о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину („Службени лист
општине Брус“, број 9/2019), у оквиру раздела 5. Програм 15, ПА 0010 Општинска
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управа, функционална класификација 130, економска класификација 499110 стална
буџетска резерва, у износу од 1.000.000 динара распоређује се у оквиру раздела 5.
Штаб за ванредне ситуације, функционална класификација 220, Програм 15, ПА 0014
на економску класификацију 484-накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементтарних непогода.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
3. Ово решење објавити у Службеном листу општине Брус.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
Број 400-595/2019-III
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
31.12.2019.године
Саша Милошевић, с.р.
______________________________
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',бр. 54/09...72/19)
члана 12. Одлуке о другом ребалансу општине Брус за 2019.годину (''Службени лист општине
Брус'', брл 9/2019), Општинско веће општине Брус, на седници одржаној дана 31.12.2019.године,
доноси:
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА
1.У оквиру раздела 5.06. Месне заједнице, Програм 15 – опште услуге локалне самоуправе,
ПА – 0002 функционисање месних заједница, извршити преусмеравање са МЗ Ђерекаре,
аналитика 033 са конта 4251 износ од 35.000 динара и то на МЗ Ђерекаре на конто 4211 износ од
12.000 динара, износ на тој позицији после преусмеравања је 22.000 динара; на МЗ Дупци
аналитика 013 на конто 4211 у износу од 10.000 динара, износ на тој позицији после
преусмеравања је 20.000 динара; на МЗ Ковиоци, аналитика 021, на конто 4212 износ од 6.000
динара, износ на тој позицији после преусмеравања је 22.000 динара; на МЗ Игрош, аналитика 019,
на конто 4212 износ од 4.000 динара, износ на тој позицији после преусмеравања је 19.000 динара
и на МЗ Грашевци, аналитика 010, на конто 4211 у износу од 3.000 динара;износ на тој позицији
после преусмеравања је 13.000 динара. Износ на МЗ Ђерекаре после преусмеравања на конту 4251
је 6.465.000 динара.
2.Са МЗ Брзеће, аналитика 006, са конта 5113 извршити преусмеравање у износу од 5.000
динара и то на МЗ Брзеће на конто 4211 у износу од 2.000 динара, износ на тој позицији после
преусмеравања је 12.000 динара и на МЗ Осредци, аналитика 026 на конто 4211 у износу од 3.000
динара, износ на тој позицији после преусмеравања је 13.000 динара. Износ на МЗ Брзеће, после
преусмеравања, на конту 5113 је 2.695.000 динара.
3.У оквиру МЗ Жарево, аналитика 014 извршити преусмеравање са конта 4242 на конто
4211 у износу од 1.000 динара.После преусмеравања на конту 4242 износ је 29.000 динара, а на
конту 4211 износ је 11.000 динара и са конта 425100 извршити преусмеравање износа од 50.000
динара на конто 5113 и са конта 4264 износ од 12.000 динара преусмерити на конто 5113. После
преусмеравања на конту 4251 износ је 450.000 динара, на конту 426400 је износ од 188.000 динара,
а на конту 5113 износ је 2.112.000 динара.
4.Код МЗ Блажево, аналитика 001 са конта 4251 преусмерити износ од 700.000 динара на
МЗ Осредци, аналитика 026 на конто 4251, после преусмеравања износ на МЗ Блажево, на конту
4251 је 6.300.000 динара; код МЗ Златари, аналитика 018 преусмерити износ од 184.000 динара са
конта 4251 на МЗ Осредци на конто 4251, после преусмеравања износ код МЗ Златари на конту
4251 је 4.816.000 динара и са МЗ Кобиље аналитика 020 преусмерити износ од 200.000 динара са
конта 4251 на конто 4251 код МЗ Осредци, износ на позицији 4251 код МЗ Кобиље после
преусмеравања је 1.800.000 динара; код МЗ Кобиље, са конта 5112 преусмерити износ од 500.000
динара на МЗ Осредци на конто 4251, после преусмеравања износ на конто 5112 код МЗ Кобиље је
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4.500.000 динара; код МЗ Жиљци, аналитика 016 са конта 4251 преусмерити износ од 130.000
динара на конто 4251 код МЗ Осредци, после преусмеравања износ на конту 4251 код МЗ Жиљци
је 1.870.000 динара. После свих преусмеравања износ на конту 4251 код МЗ Осредци је 3.714.000
динара.
5.Код МЗ Доњи Липовац, аналитика 011 са конта 4251 преусмерити износ од 200.000 на
МЗ Грашевци, аналитика 010 на конто 4251,после преусмеравања на конту 4251 код МЗ Доњи
Липовац износ је 1.800.000 динара; код МЗ Златари, аналитика 018 са конта 4251прусмерити
износ од 316.000 динара на конто 4251 код МЗ Грашевци, после преусмеравања код МЗ Златари
на конту 4251 износ је 4.500.000 динара.Код МЗ Грашевци на конту 4251 износ је 1.516.000
динара.
6.Код МЗ Велика Грабовница, аналитика 008 са конта 4251 извршити преусмеравање
износа од 140.000 динара на конто 5113 код МЗ Грашевци, аналитика 010. После преусмеравања
износ на конту 4251 код МЗ Велика Грабовница је 1.860.000 динара, а на конту 5113 код МЗ
Грашевци 2.440.000 динара.
7.У оквиру МЗ Брус 1, аналитика 035 извршити преусмеравање са конта 4214 износ од
8.000 динара на конто4213, после преусмеравања на конту 421400 износ је 72.000 динара, а на
конту 4213 износ је 33.000 динара; извршити преусмеравање са конта 423500 у износу од 13.800
динара на конто 4261, после преусмеравања износ на конту 4235 је 124.200 динара, а на конту 4231
износ је 88.800 динара.
8.У оквиру МЗ Жилинци, аналитика 015, са конта 5113 преусмерити износ од 5.000 динара
на конто 4212, после преусмеравања износ на конту 5113 је 295.000 динара, а на конту 4212 износ
је 22.000 динара.
9.У оквиру МЗ Жиљци, аналитика 016, са конта 4251 преусмерити износ од 67.000 динара
на конто 4235. После преусмеравања износ на конту 4251 је 1.803.000 динара, а на конту 4235
износ је 82.000 динара.
10.У оквиру МЗ Игрош, аналитика 019, са конта 4242 извршити преусмерење износа од
2.000 динара на конто 4211, после преусмерења износ на конту 4242 је 148.000, а на конту 4211
износ је 12.000.
11.О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
12.Ово решење доставити Одсеку за финансије и планирање, Месним заједницама, Управи
за трезор, Архиви Општинске управе.
13.Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.
Број:400-598/2019-III
Дана:31.12.2019.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Саша Милошевић, с.р.
_________________________________

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број54/09 ....
72/19), члана 12. Одлуке о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину („Службени
лист општине Брус“, број 9/2019) и Одлуке о допуни Одлуке о месним заједницама на територији
општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 9/2019)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 31.12.2019.године доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. У оквиру раздела 5.06. Месне заједнице, Програм 15-опште услуге локалне самоуправе,
ПА-0002-функционисање месних заједница извршити преусмеравање са Месне заједнице Жарево
глава 5.06 аналитика 014 на МЗ Батоте глава 5.06. аналитика 002 у укупном износу од 210.079
динара и то:
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- са конта 4235 износ од 15.000 код МЗ Жарево на конто 4235 код МЗ Батоте и после
преусмеравања износ код МЗ Жарево на конту 4235 је 0, а код МЗ Батоте износ на конту 4235 је
30.000.
- са конта 4242 износ од 29.000 код МЗ Жарево на конто 4251 код МЗ Батоте и после
преусмеравања износ на конту 4242 код МЗ Жарево је 0.
- са конта 4251 износ од 82.800 код МЗ Жарево на конто 4251 код МЗ Батоте, после преусмеравања
износ на конту 4251 код МЗ Жарево је 367.000, а на конту 4251 код МЗ Батоте износ је 2.111.800.
- са конта 4264 износ од 82.680 код МЗ Жарево на конто 4264 код МЗ Батоте, после преусмеравања
износ на конту 4264 код МЗ Жарево је 105.320, а на конту 4264 код МЗ Батоте износ је 382.680.
- са конта 5113 износ од 599 код МЗ Жарево, на конто 5113 код МЗ Батоте, после преусмеравања
износ на конту 5113 код МЗ Жарево је 2.111.401, а на конту 5113 код МЗ Батоте износ је 5.400.599.
2. У оквиру раздела 5.06. Месне заједнице, Програм 15-опште услуге локалне самоуправе,
ПА-0002-функционисање месним заједницама извршити преусмеравање са МЗ Жилинци,
аналитика 015 на МЗ Златари, аналитика 018 у укупном износу од 683.796 и то:
- са конта 4211 износ од 23.000 код МЗ Жилинци на конто 4211 код МЗ Златари. После
преусмеравања износ на конту 4211 код МЗ Жилинци је 7.000, а на 4211 код МЗ Златари износ је
53.000.
- са конта 4212 износ од 69 код МЗ Жилинци на конто 4212 код МЗ Златари. После
преусмеравања износ на конту 4212 код МЗ Жилинци је 21.931, а на конту 4212 код МЗ Златари
износ је 27.069.
- са конта 4235 износ од 35.000 код МЗ Жилинци на конто 4235 код МЗ Златари. После
преусмеравања износ на конту 4235 код МЗ Жилинци је 0, а на конту 4235 код МЗ Златари износ
је 50.000.
- са конта 4251 износ од 503.538 код МЗ Жилинци на конто 4251 код МЗ Златари. После
преусмеравања износ на конту 4251 код МЗ Жилинци је 496.462, а на конту 4251 код МЗ Златари
износ је 5.003.538
- са конта 426400 износ од 30.152 код МЗ Жилинци на конто 4264 код МЗ Златари. После
преусмеравања износ на конту 4264 код МЗ Зилинци је 34.848, а на конту 4264 код МЗ Златари
износ је 70.152.
- са конта 5113 износ од 92.037 код МЗ Жилинци на конто 5113 код МЗ Златари. После
преусмеравања износ на конту 5113 код МЗ Жилинци је 202.963, а на конту 5113 код МЗ Златари
износ је 592.037.
3. У оквиру раздела 5.06 Месне заједнице, Програм 15-опште услуге локалне самоуправе,
ПА-0002-функционисање месних заједница извршити преусмеравање са МЗ Судимља, аналитика
032 на МЗ Блажево, аналитика 001 у укупном износу од 3.415.000.
- са конта 4211 износ од 10.000 код МЗ Судимља, на конто 4211 код МЗ Блажево. После
преусмеравања износ на конту 4211 код МЗ Судимља је 0, а на конту 4211 код МЗ Блажево је
60.000.
-са конта 4235 износ од 25.000 код МЗ Судимља на конто 4235 код МЗ Блажево. После
преусмеравања на конту 4235 код МЗ Судимља износ је 0, а на конту 4235 код МЗ Блажево износ
је 80.000.
- са конта 4251 износ од 1.000.000 код МЗ Судимља на конто 4251 код МЗ Блажево. После
преусмеравања износ на конту 4251 код МЗ Судимља је 0, а на конту 4251 код МЗ Блажево износ
је 7.300.000.
-са конта 4264 износ од 130.000 код МЗ Судимља на конто 4264 код МЗ Блажево. После
преусмеравања износ на конту 4264 код МЗ Судимља је 0, а на конту 4264 код МЗ Блажево износ
је 480.000.
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- са конта 5113 износ од 2.250.000 код МЗ Судимља на конто 5113 код МЗ Блажево. После
преусмеравања износ на конту 5113 код МЗ Сусимља је 0, а на конту 5113 код МЗ Блажево износ
је 3.350.000.
4. У оквиру раздела 5.06. Месне заједнице, Програм 15-опште услуге локалне самоуправе,
ПА-0002-функционисање месних заједница извршити преусмеравање са МЗ Дренова на МЗ Брус 2
у укупном износу од 217.522 и то:
- са конта 4211 износ од 500 код МЗ Дренова на конто 4211 код МЗ Брус 2. После преусмеравања
износ на конту 4211 код МЗ Дренова.је 9.500, а на конту 4211 код МЗ Брус 2 износ је 50.500.
- са конта 423500 износ од 15.000 код МЗ Дренова на конто 423500 код МЗ Брус 2. После
преусмеравања износ на конту 4235 код МЗ Дренова је 0, а на конту 4235 код МЗ Брус 2 износ је
30.000.
-са конта 4251 износ од 100.000 код МЗ Дренова на конту 4251 код МЗ Брус 2. После
преусмеравања износ на конту 4251 код МЗ Дренова је 0, а на конту 4251 код МЗ Брус 2 је
2.600.000.
- са конта 4264 износ од 100.000 код МЗ Дренова на конту 4264 код МЗ Брус 2. После
преусмеравања износ на конту 4264 код МЗ Дренова је 0, а на конту 4264 код МЗ Брус 2 износ је
130.00.
- са конта 5113 износ од 2.022 код МЗ Дренова на конто 5113 код МЗ Брус 2. После преусмеравања
износ на конту 5113 код МЗ Дренова је 1.797.978, а на конту 5113 код МЗ Брус 2 износ је
13.252.022.
5. У оквиру раздела 5.06. Месне заједнице, Програм 15-опште услуге локалне самоуправе,
ПА-0002-функционисање месних заједница извршити преусмеравање са МЗ Кочине, аналитика
046 на МЗ Грашевци, аналитика 010 у укупном износу 116.347 и то:
- са конта 4211 износ од 4.000 код МЗ Кочине на конто 4211 код МЗ Грашевци. После
преусмеравања износ на конту 4211 код МЗ Кочине је 6.000, а на конту 4211 код МЗ Грашевци
износ је 17.000.
- са конта 4235 износ од 15.000 код МЗ Кочине на конто 4235 код МЗ Грашевци. После
преусмеравања износ на конту 4235 код МЗ Кочине је 0, а на конту 4235 код МЗ Грашевци износ
је 30.000.
- са конта 4251 износ од 2.800 код МЗ Кочине на конто 4251 код МЗ Грашевци. После
преусмеравања износ на конту 4251 код МЗ КОчине је 67.200, а на конту 4251 код МЗ Грашевци
износ је 1.518.800.
- са конта 4264 износ од 45.359 код МЗ Кочине на конту 4264 код МЗ Грашевци. После
преусмеравања износ на конту 4264 код МЗ Кочине је 34.641, а на конту 4264 код МЗ Грашевци
износ је 165.359.
- са конта5113 износ од 49.188 код МЗ Кочине на конто 5113 код МЗ Грашевци. После
преусмеравања износ на конту 5113 код МЗ Кочине је 850.812, а на конту 5113 код МЗ Грашевци
износ је 2.489.188.
6. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
7. Ово Решење доставити Одсеку за финансије и планирање, Месним заједницама, Управи
за трезор и Архиви.
8. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
Број:400-616/2018-III
Дана: 31.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Саша Милошевић, с.р.
______________________________
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На основу члана 48. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“,
129/07...48/18) и члана 14. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Брус
(,,Службени лист општине Брус“, број 4/2015)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 29.11.2019. године донело је
РЕШЕЊЕ
1.Утврђује се да је Андрији Несторовићу, дипл.правнику из Бруса, престало вршење
функције Општинског правобраниоца општине Брус пре истека рока, због подношења
писане оставке, са даном 29.11.2019. године.
2.Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
4.Решење доставити: именованом, Општинској управи општине Брус-персоналној
служби и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-46/2019-III
29.11. 2019. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Саша Милошевић, с.р.
________________________________

На основу члана 48. став.1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС“, 129/07...48/18) , члана 51. став 1. тачка 1) и члана 53. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 21/2016...95/2018) и
члана 66. став 1.тачка 13). Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус“, број 2/2019)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 29.11.2019. године донело је
РЕШЕЊЕ
1.Утврђује се да је Горану Деспотовићу, дипл.правнику из Бруса, службенику на положајуначелнику Општинске управе општине Брус, престало вршење дужности начелника Општинске
управе општине Брус због протека времена на које је именовани постављен, са даном 29.11.2019.
године.
2. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
3.Решење доставити: именованом, Општинској управи општине Брус-персоналној служби и
архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 112-34/2019-III
29.11. 2019. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Саша Милошевић, с.р.
_________________________________
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На основу чланова 46. и 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС,, број
129/2007...47/2018), чланова 49., 50. и 97. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 21/2016...95/2018) и члана 66.
став 1. тачка 13) Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус“, број 2/2019) ,
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 29.11.2019. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС
1. Андрија Несторовић, дипломирани правник из Бруса, бира се за начелника Општинске управе
општине Брус, на основу спроведеног Јавног конкурса за попуњавање положаја у I групипостављење начелника Општинске управе општине Брус на период од 5 година, број 111-1/2019III од 18.10.2019. године, објављеног дана 21.10.2019. године на интернет страници општине Брус,
Огласној табли Општинске управе општине Брус и дневном листу ,,Политика“.
2. ПОСТАВЉА СЕ Андрија Несторовић, дипломирани правник из Бруса, за начелника
Општинске управе општине Брус на период од 5 (пет) година.
3. Именовани ступа на положај даном доношења овог решења.
4. Решење доставити: свим кандидатима који су поднели пријаве за попуњавање положаја
начелника, Општинској управи општине Брус-персоналној служби и Одсеку за финансије и
планирање и архиви .
5. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
.БРОЈ: 112-35/2019-III
29.11. 2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Саша Милошевић, с.р.
______________________________

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, број 21/2016...95/2018) и члана 8. Одлуке о
Општинском већу општине Брус (,,Службени лист опшине Брус”, број 11/2008)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 31.12.2019. године донело је
ИЗМЕНУ РЕШЕЊА
О
ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС
1. У Решењу Општинског већа општине Брус о образовању Жалбене комисије општине Брус, број
02-10/2017-III од 15.03.2017. године , у тачки 1. подтачка 2) врши се следећа измена:
-Уместо ,,2) Тамара Луковић, дипл. правник, члан комисија”, стоји ,,Бобан Симић, дипл.правник,
члан”.
2. У осталом делу Решење о образовању Жалбене комисије општине Брус број 02-10/2017-III од
15.03.2017.године остаје непромењено.
3. Измена решења ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ,,Службеном листу
општине Брус” и на званичној инетрнет страници општине Брус.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ :02-48/2019-III
31.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Саша Милошевић, с.р.
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12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број
129/07...48/18) и члана 10. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Брус (,,Службени
лист општине Брус“, број 4/2015)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 31.12.2019. године донело је
РЕШЕЊЕ
1.ПОСТАВЉА СЕ Тамара Луковић, дипл.правник из Бруса, за општинског правобраниоца
општине Брус, на период од 5 (пет) година, почев од 31.12.2019.године.
2. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
3.Решење доставити: именованој, Општинској управи општине Брус-персоналној служби и
архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-51/2019-III
31.12. 2019. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Саша Милошевић, с.р.
_________________________________

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“,
129/07...48/18) и члана 14. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Брус (,,Службени
лист општине Брус“, број 4/2015)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 31.12.2019. године донело је
РЕШЕЊЕ
1.Утврђује се да је Тамари Луковић, дипл.правнику из Бруса, престало вршење функције
заменика Општинског правобраниоца општине Брус пре истека рока, због подношења писане
оставке, са даном 31.12.2019. године.
2.Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
4.Решење доставити: именованој, Општинској управи општине Брус-персоналној служби и
архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-52/2019-III
31.12. 2019. ГОДИНЕ

ПРЕДСДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Саша Милошевић, с.р.
___________________________________
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12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“,
129/07...48/18) и члана 14. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Брус (,,Службени
лист општине Брус“, број 4/2015)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 31.01.2020. године донело је
РЕШЕЊЕ
1.Утврђује се да је Тамари Луковић, дипл.правнику из Бруса, престало вршење функције
Општинског правобраниоца општине Брус пре истека рока, због подношења писане оставке, са
даном 31.01.2020. године.
2.Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
4.Решење доставити: именованој, Општинској управи општине Брус-персоналној служби и
архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-2/2020-III
31.01. 2020. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Саша Милошевић, с.р.
_________________________________

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“,
129/07...48/18) и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус Брус (,,Службени лист
општине Брус“, број 11/2008)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 31.01.2020. године донело је
РЕШЕЊЕ
1.ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Андрија Несторовић, начелник Општинске управе општине
Брус,дипл.правник са положеним правосудним испитом, да може да предузима све правне радње и
користи правна средства ради остваривања и заштите имовинскоправних интереса општине Брус ,
као и да обавља друге послове у складу са важећим законским прописима и Одлуком о
Општинском правобанилаштву општине Брус, а до постављења Општинског правобраниоца
општине Брус.
2.Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
4.Решење доставити: именованом, Општинској управи општине Брус-персоналној служби и
архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:06-5-1/2020-III
31.01. 2020. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Саша Милошевић, с.р.
________________________________

85

12.02.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

На основу члана 6. став 2. Одлуке о објављивању општинских и других аката и о издавању
«Службеног листа општине Брус» («Службени лист општине Брус», број 17/08), врши се

ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

У Одлуци о другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину, број 400-498/2019-I од
12.11.2019. године («Службени лист општине Брус», број 9/2019) поткрала се техничка грешка у
делу Аналитички план месних заједница, код Месне заједнице Брус 1, на следећим позицијама:
- 171 конто 424900 уместо „2.650.000,00“, треба да стоји „2.100.000,00“
- 172 конто 425100 уместо „6.500.000,00“, треба да стоји „5.950.000,00“.
Исправку техничке грешке објавити у «Службеном листу општине Брус».

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Михајловић, дипл.правник, с.р.

_______________________________________
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На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009...72/2019) и члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Брус ("Службени
лист општине Брус", број 2/2019 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године донела је:

ОДЛУКУ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС
ЗА 2020. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
^lan 1.
Опис
1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

Износ
2
957.000.000,00
902.000.000,00
604.850.000,00
0,00
297.150.000,00
55.000.000,00
525.306.973,00
516.916.973,00
0,00
8.390.000,00
409.993.027,00
121.233.027,00
0,00
288.760.000,00
21.700.000,00
0,00
21.700.000,00
0,00
0,00
0,00
21.700.000,00
-21.700.000,00
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IV 113BPIDEIhE IiYI,IETA
4naH 7.
OBe Oanyxe

3a aaapurasasse
Hapenfionaaau

onrosopan

sa H3BpWel-be fiyuera

je

npenceaaax

je npeacezmax

onWTHHe.

onWTHHe.

8.

4naH
Hapenconaaan

llHpeKTHHX H HHllHpeKTHHX KOpHcHHKa 6yueTcKHx

onrosopno sa ynpaarsaa,e cpencrsava, npeyaavaiee 06aBe3a, aanaaan,e
xao H sa H3llaBal-be uanora sa ynnary cpezicraaa xoja npanaaajy 6yueTY.

je

9.

4naH

cpencrasa pacnopehenax
cpencrasa, onrosopaa

3a 3aKOHHTO H HaMeHCKO xopaurheise

OBOM Onnyxo«, nopen CPYHKUHoHepa OllHOCHO pyxosonaoua

llHpeKTHHX H HHllHpeKTHHx KOpHcHHKa 6yueTcKHx

llnaH

Opran ynpase

nannexan

HHcpopMHwe npencenaaxa

aa cpHHaHcHje

06aBe3aH

je

na

cpencrasa je CPYHKUHoHep (pyxosonanau), OllHOCHO naue xoje
aa nnahaise KOjH ce asapuraeajy H3 cpencrasa opraxa,

uanora

je

nasenunx

CKynwTHHH onWTHHe.
Haseurraj caapx«

H

no nonnourersy

oncrynaa,a

H3Mefjy

penoano npara

H3BewTaja H3 CTaBa

ycsojenor

fiyuera

H npenocy

H3BpWel-be 6YUeTa H HajMal-be

neranecr naua

1. osor xnaua,

nsa

nyra

roaaunse

no HCTeKY urecrouece-uror,

OllHOCHO

ycaaja

aaseurraj

onWTHHCKO Belie

H nocraarsa

BeJJHKHX oncrynau,a.

H H3BpWel-ba H ofipaanoaren,e

-lnaa
OllnYKY 0 npOMeHH anponpajauaje

ynpase.

10.

onWTHHe (onWTHHCKO Belie), a 06aBe3HO y pOKY ozi

nesercvecesaor nepnona,
Y pOKY on neraaecr naaa

onWTHHCKe

11.

anponpajaunje

y rexyhy

6yueTCKY peaepsy,

y cxnany

ea 4naHOM 61. 3aKoHa 0

6YUeTCKOM CHCTeMYllOHOCH onWTHHCKO Belie.

-lnan 12.
Peiuerse 0 ynorpefia
npencezma«

rexyhe

fiyuercxe

peaepse Ha npeanor

nOKaJJHor opraua

ynpaae uanneacaor

sa cpHHaHcHje llOHOCH

CTaJJHefiyuercxe

pesepse Ha npeanor

nOKaJJHor opraaa

ynpase

aa cpHHaHcHje llOHOCH

onWTHHe.

Peureise 0 ynorpefiu

aaaneaoror

OnWTHHCKO Bene.
4naH 13.
OnWTHHCKO Bene onrosopao
npHMal-bHMa H pacxoziaua
Oanaurhyje

je sa cnposohen,e

ce npencenxa«

onWTHHe na, y cxnaay

MHHHCTapCTBY cpHHaHcHja sa onofipe-se
jaaunx

cpHCKaJJHenornrruxe

H H3.llaUHMa Ha HalfHH KOjH je y cxnaay

H ynpasrsaise

jaanov

ea 3aKOHOM 0 fiyuercxora

HMOBHHOM, npaxoaava

ea 4naHOM 27lK 3aKOHa 0 6YUeTcKOM CHCTeMY, MOlKe nonaera

cpHCKaIIHHX .llecpHUHTa H3Hall

yrspheaor

H

CHCTeMY.

.llecpHUHTa on 10%, YKonHKO je pesynrar

3aXTeB

peanasauaje

cpHHaHcHja.
4naH 14.
OnWTHHCKO Bene ziouehe nporpav

onpeheue

KOPHCHHK 6yueTcKHX cpencrasa
HOBHM JlHUHMa no xpaja 2020. ronaue,
cpencrasa

paUHOHaJJH3aUHje KOjHM ne 06YXBaTHTH cse KOpHCHHKe jaanax

I<pHTepHjYMe aa 113BpWel-beIiCTOr nporpaua,

xoja cy y cxnaay

H 0 TOMe 06aBeCTHTH CKynwTHHY

He MOlKe, 6e3 nperxonae

yxonaxo

cpencrsa

ea OBOM OllJlYKOM npensnheua

carnaCHOCTH npenceasaxa

norpefiua

aa acnnary

cpezicraaa,

yxyrsyxyjyh»

onWTHHe.
onWTHHe, 3aCHOBaTH paaua O.!lHOCea

nnara THX naua HHCY 06e36eljeHa

aa nnare 6YUeTcKOM KOPHCHHKY H nporparaora

y OKBHPY H3Hoca

pauuouanmauaje

H3 CTaBa 1.

osor -maua.
4J1aH 15.

Hosxaaa
jasnax

cpencrasa

rpesopa.

cpencrsa

fiyuera

onWTHHe, llHpeKTHHX H HHllHpeKTHHX KOpHcHHKa cpencraaa

Tor 6YUeTa, xao H .apyrax

KOjH cy YKJbYlfeHH y KOHCHJlOllOBaHH pasya TPe30pa onWTHHe, sone ce H nenouyjy

KOpHcHHKa

Ha KOHCOnH.llOBaHOMpaxyuy

4.naH 16.
Otiasese xoje npeysasrajy .QHpeKTHHH HH.QHpeKTHHKOPHCHHUH6Yl.leTCKHX cpencrasa Mopajy onrosapara anponpajauaja xoja
HM je aa Ty HaMeHY OBOM O)lJlYKOM 6yueTa 0.Q06peHa H npeaera,
M3YJeTHO KOPHCHHUHH3 CTaBa 1. osor xnaaa, y cxnaay ea 'iJlaHOM 54. 3aKoHa 0 6YUeTCKOM cHcTeMY, MOry npeysera ofiasese no
yrosopy KOjH ce O.QHOCHHa xanaranue H3.QaTKeH aaxrese nnaheae y sauie rO.QHHa,Ha OCHOBYnpennora opraaa Ha.QJle)KHOraa nOCJlOBe
Q>HHaHcHja,YJ CarJlaCHOCTonWTHHCKor seha, a aajsaure no asaoca HCKaJaHHX y n,1aHY KanHTaJIHHX H3.QaTaKaH3 xnaaa 4. OBe O.QJlYKe.
KOPHCHHK 6yueTcKHX cpencrasa, KOjH onpeheua pacxon asapurasa 113cpencrasa 6yueTa H H3 npyrax npHXO.Qa, 06aBe3aH je na
H3MHpelhe Tor pacxona npso BPWH H3 npnxona H3 npyrax H3Bopa.
06aBe3e npeyaere Y 2019. ro.nI1HH asspuraealy ce y CKJla.Qyea 0.Q06peHHM anponpnjauajava
y TOj rO.llHHH, a aeasspureae Y TOKY 2019.
ronaae, npeaoce ce y 2020. ronasy H HMajy craryc npeyserax 06aBe3a H H3Bplllasajy ce Ha reper 0.Q06peHHX anponajauaja OBOM
O.QJlYKOM.
4J1aH 17.
Ilpeysere ofiaaese H CBe cjlHHaHcHjcKe 06aBe3e Mopajy 6HTH H3BpllleHe HCKJbY'iHBOHa npanuany rOTOBHHCKeOCHOBeH
KOHCOJlH.nOBaHorpaxyaa rpesopa, OCHMaKO je 3aKOHOM, O.llHOCHOaKTOM Bnaae npensahea .nparaYHjH MeTO.Q.
4J1aH 18.
KOPHCHHK fiyuera MO)Ke npeY3HMaTH 06aBe3e Ha reper 6yueTa cavo zio 113tiOCaanponpajauaje yrspheae O.QJlYKOM.
KOPHCHHI..(H6yueTcKHX cpencrasa npeyaauajy 06aBe3e casso Ha OCHOBYnacanor yrosopa HJ1Hzrpyror npaenor axra, YKOJlHKO3aKOHOM
HHje .QpyratIHje nponacaao,
Ilpeyaere 06aBe3e ·mjH je H3HOC seha O.Qasaoca cpezicrasa np~.QBHryeHHxO.QJlYKOMI1J1HY cynporaocra ea 3aKOHOM 0
6YUeTCKOM CHCTeMY,He Mory ce H3BPWHTH Ha reper fiyuera.
ljJIaH 19.
KOPHCHHI..(Hfiyuercxax cpencrasa npHJlHKOM nonen.aaaa,a yrosopa 0 Ha6aBI..(Hnofiapa, npyxcaa.y ycnyra liJlH H3BoryelbY
rpaheaancxax
panosa, Mopajy na nocryne y CKJla.Qyea nponacava
KOjH ypel)yjy jasae Ha6aBKe.
Hafiasxov MaJle Bpe.QHOCTH,y CMHCJlYnponaca 0 jasHH).1 Ha6aBKaMa cr-iarpa Cl! Ha6aSKa lJHjaje Bpe.QHOCT.QeQ>HHHcaHa3aKOHOM
o jaBHHM Ha6aBKaMa.
4J1aH 20.
06aBe3e npeva KOPHCHHI..(HMafiyuercxax cpencrasa H3splllaBajy ce cp~3MepHo oCTBapeHHM npHMalhHMa fiyuera. AKO ce y TOKY
ronane npHMalha CMalbe, 113.naUl1fiyuera H3BpwHlie ce no npHOpl1TeTHMa, H TO: ofiaseae yrsphene 3aKOHCKHM npOnl1CI1Ma Ha nocrojeheu
HI1BOy!1 MHHHMaJIHH CTaJIHHrpOWKOBI1 neonxonuu aa HeCMeraHO q,YHKUHOHHCafbe 1\0pl1CHI1Ka6yueTcKHX cpencrasa.
4J1aH 21.

Cpencrasa

pacnopeheua sa Q>HHaHCl1palbepacxona 11H3AaTaKa KOPHCHI1UHMa6yueTa, npeaoce ce Ha OCHOBYIhHXOBor aaxresa.
Y3 aaxres, KOPHCHI111Hcy .QY)KHHzta .QOCTaBeKOMnJleTHY .nOKYMeHTaUHjy aa nnahaise (xonaje).

4"aH 22.
HOBlJaHa cpencraa Ha KOHCOJlH.nOBaHOM
pa-ryny rpesopa Mory ce I1HBeCrl1p'lTI1 y 2020. ro.nHHH casso y cxnany ea lJJlaHOM 10.
3aKoHa 0 6yueTcKoM CI1CTeMY,npu yeMY cy, y CK11a.Qyea HCTH••.•Y11aHOM3aKoHa, npencezmax onWTHHe, O.llHOCHOnaue xoje OH OB11aCTI1,
O.llrOBOpHH aa ecjll1KaCHOCT11Cl1rypHOCT Tor I1HBeCTl1palha.

J1.HpeKTHH11I1H.nHpeKTHHKOPHCHHUI16yueTcKHX cpencrasa y 2020. rO.lllHlH 06palJYHaTY acnpasxy Bpe.nHOCTHHeQ>HHaHcHjcKe
HMOBHHe acxaayjy Ha reper KanHTaJIa, O.llHOCHOHe HCKaJyje P3CXO.llaMopTI133UHjc 11ynorpefie cpencrasa aa Pa.Q.
411aH 24.
J1.HpeKTHHH I1H.llHpeKTHH KOPHCHHUHfiyuercxax cpencraaa KOjH xopacre nOC110BHHnpocrop H noxperae crsapa KOjHM
ynpasn.ajy npyra KOPHCHHI..(H
jasaax cpencrasa, He
nnahajy aaxyn y 2020. rO.QHHI1,OCHMCTaJJHHXrpouncosa aeonxonnax sa ofiaersaue .neJlaTHOCTH.
YK011HKOnnahaa-e CTaJIHHXrpouixosa HHje Morylie H3BPUJI1TI1Ha OCHOBYpaansojeaax pasysa, KOPl1CHHKKOjH ynpaarsa jaaaav
cpeJ\CTBHMa BPWH nnahaise, a 3aTHM .nHpeKTHH O.llHOCHOHH.nHpeKTHH KOPHr.HHj{ H3 CTaBa 1. ORO' -uiaaa BpLUH oarosapajyhy
pediyanauajy HaCTaJJHXpacxona.
PeQ>YH.QauHjaH3 CTaBa 2. osor lJ11aHacMaTpa ce HalJHHOM aaspuraeaa,a

pacxozia,

'j

cxnany ea 3aKoHoM 0 Gyuercxo«

cHcTeMY.

4naH 25.
3a cpHHaHCHpal-be.necpHuHTarexyhe nHKBH.nHOCTH,KOjH MO)l(e.na HaCTaHeycnea neypaancreaceaocra
xperaisa y npaxonava
pacxonava 6yueTa, npezicenxax onWTHHe MO)l(e ce 3~y)l(HTH y CKJla.D.Y
ea onpenfiava -rnaua 35. 3aKoHa 0 jasuov .ayry ("CnY)I(6eHH
rJlaCHHK PC", 6poj 61/2005 H 78/2011).
••
lJ.naH 26.

H

KOPHCHHUH6Yl.leTCKHXcpencrasa npeuehe Ha paxya aaspures-e 6Yl.leTa.n0 31. .ll,eucM6pa 2019. ronaae, cpencraa xoja HHCY
yrpourena aa cpHHaHCHpali>epacxoaa Y 2019. rO.ll,HHH,xoja cy OBHM KOPHcHHuHMa npeaera y CKJla.D.Yea O.ll,JlYKOM0 6Yl.leTY onWTHHe
Epyc aa 2019. ronaue.
4J1aH 27.
J13Y3eTaHo, y cnyxajy na ce y 6yueTY onWTHHe Epyc H3 .npyror fiyuera (Peny6J1HKe, DOKpajHHe, npyre onurrase) onpeaene
aKTOM HaMeHCKarpaacdiepua cpencrasa, YKJbY4yjyhH H HaMeHCKarpaacoepaa
cpencrsa aa Ha.D.OKHa.D.Y
WTeTe ycnen cnevearapaux
aenorona, xao H y cny-iajy yrosaparsa noaauaje, 4HjH H3HOCHHHCYMornH 6HTH n03HaTH y nocrynxy nonoureu,a OBe onnyxe, opran
ynpase Ha.D.ne)l(aHaa cpHHaHcHje Ha OCHOBYTor axra OTBpa onrospajyhe anponpajauaje aa asapureise pacxozia no TOM OCHOBY,Y CKna.D.Y
ea 4naHOM 5. 3aKoHa 0 6YUeTCKOMcHCTeMY.
4naH 28.
Flnaha-se ca xouconanoeaaor
pasyua rpesopa aa peanasauajy 06aBe3a npyrax KOpHcHHKajasuax cpeznura y cMHcny 3aKoHa 0
6YUeTCKOMCHCTeMYKOjH cy YKJbY4eHH y CHCTeM1<0HConH.nOBaHorpasyua rpesopa Hehe ce BPWHTH YKonHKO OBH KOPHCHHUHHHCY
.no6HnH carnacuocr Ha cpHHaHcHjcKH nnaa Ha Ha4HH nponacan 3aKOHOM,O.nHOCHOaKTOM CKynwTHHe onWTHHe H YKonHKOje ra] nnaa
HHCYJlOCTaBHnHYnpaan aa rpesop.
4naH 29.
O.nJlYKY0 orsapa-sy fiyuercxor

cpoH.nay cxnany ea 4naHOM 64. 3aKoHa 0 fiyuercxoa

cHcTeMY .nOHOCHonWTHHCKO sehe.

lJnaH 30.
KOPHCHHK6yueTcKHx cpencrasa, KOjH onpeheua pacxoa H H3.naTaKH3BpwaBa H3 npyrxx H3Bopa npnxcna H npHMali>a, KOjH HHCY
onWTH npaxon fiyuera (H3BOp Ot-Ilpaxonn
H3 6yueTa), 06aBe3e MO)l(e npeyaeru cavo zio HHBoa ocraapeisa THX npaxona HnH npHMali>a,
YKonHKo je HHBOocrsapeaax npnxona H npHMal-ba Mali>H on 0.n06peHHx anponpajaunja.
KOPHCHHKfiyuercxax cpencrasa KO.nxora y TOKY ronaue nohe no YMal-beli>aoziofipenax anponpnjauaja
H3 pasnora H3BpWel-ba
npaayznte nannare, sa H3HOCYMali>eli>a npenysehe onrosapajyhe Mepe y UHJbY npsnarohasaa,a
npeysere 06aBe3e, TaKO WTO he
npennoaorra YMali>el-be06aBe3e, O.ll,HOCHO
nponyacerse yrosopenor poxa aa nnahaa,e HnH OTKa3aTHyrosop.
4naH 31.
npHOpHTeT y H3BpwaBali>Y pacxona sa pofie H ycnyre KOpHcHHKa fiyuercxux cpencrasa HM~jy pacxone aa CTaJ1Herpouncose,
TPOWKOBCrexyhux nonpaaxu 0 onpxasaa,a H MaTepHjan.
KOPHCHHUHfiyuercxax cpencrasa .nY)l(HH cy na na ofiaaeae HaCTaJ1eno OCHOBYCTaJ1HHXrpourxosa, rpouncoea TCKyhHX nonpaaxa H
onpscasan,a, MaTepHjana, xao H no OCHOBYKanHTaJ1HHXH3.naTaKaH3MHpe y pOKY YTBpl)eHoM 3aKOHOMKOjH perynuurre pOKOBeH3MHpCIi>a
HOB4aHHx 06aBC3a y KOMCPUHjaJ1HHMrpaxcaxuajava.
4naH 32.
OBY O.ll,nYKYo6jaBHTH y "CJlY)l(6CHOM nHCTY onWTHHC Epyc'', H .ll,OCTaBHTHMHHHcTapCTBY cpHHaHcHja.
4naH 33.
OBa Ozinyxa cryna Ha caary OCMor naua on naua 06jaBJbHBali>a y "CnY)l(6eHOM JlHCTYonWTHHe Epyc", a npHMC~LI1Bahece on 0).
janyapa 7.020. ronsue.
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о давању сагласности на усклађени финансијски план
Средње школе у Брусу са Одлуком о другом ребалансу
буџета општине Брус за 2019. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Средње школе у Брусу за 2020. годину са Одлуком о
буџету општине Брус за 2020. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
ОШ „Бранко Радичевић“ из Разбојне са Одлуком о другом
ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Народне библиотеке Брус са Одлуком о другом ребалансу
буџета општине Брус за 2019. годину
о давању сагласности на План и програм рада Народне
библиотеке Брус са финансијским планом за 2020. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Туристичке организације Брус са Одлуком о другом
ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Туристичке организације Брус за 2020. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Центра за културу Брус са Одлуком о другом
ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
о давању сагласности на План и програм рада и финансијски
план Центра за културу Брус за 2020. годину
о давању сагласности на План и програм рада и финансијски
план за 2020. годину установе за Физичку културу
„Спортски центар“ Брус за 2020. годину
о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план за 2020. годину установе Центар за социјални рад Брус
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Председника општине Брус са Одлуком о другом
ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Председника општине Брус за 2020. годину са Одлуком о
буџету општине Брус за 2020. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Опшинског већа општине Брус са Одлуком о другом
ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Општинског већа општине Брус за 2020. годину са Одлуком о
буџету општине Брус за 2020. годину
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Општинског правобранилаштва општине Брус са Одлуком о
другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

о давању сагласности на усклађени финансијски план
Општинског правобранилаштва општине Брус за 2020. годину
са Одлуком о буџету општине Брус за 2020. годину
59
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Штаба за ванредне ситуације општине Брус са Одлуком о другом
ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
59
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Брус
за 2020. годину са Одлуком о буџету општине Брус за 2020. г.
60
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Фонда за развој пољопривреде општине Брус са Одлуком о
другом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину
60
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Фонда за развој пољопривреде за 2020. годину
са Одлуком о буџету општине Брус за 2020. годину
61
о давању сагласности на усклађени финансијски план
Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину
са Одлуком о буџету општине Брус за 2020. годину
61
о давању сагласности на усклађени финансијски план
ОШ „Први Мај“ Влајковци за 2020. годину
62
о давању сагласности а финансијски план Црвеног крста
Брус за 2020. годину
62
о давању сагласности на усклађени финансијски план и
програм рада Месних заједница општине Брус
са Одлуком о буџету општине Брус за 2020. годину
63
о давању сагласности на План рада Општинског штаба
за ванредне ситуације Брус за 2020. годину
63
о давању сагласности на измењен Ценовник јавне расвете
ЈКП „Расина“ Брус за 2020. годину
63
о давању сагласности на Ценовник за зимско одржавање
локалних путева и улица ЈКП „Расина“ Брус за 2020. годину
64
о именовању директора ЈКП „Расина“ Брус
64
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
ПУ „Пахуљице“ Брус
66
о именовању Општинске изборне комисије општине Брус
у сталном саставу
67
о разрешењу и избору чланова скупштинских радних тела
68
о давању на коришћење дела кат. парцеле 3447/37 КО
Крива Река ДОО „ЕПС Дистрибуција“ Београд
69
о давању на коришћење просторија некадашње ветеринарске
амбуланте у Будиловини Ловачком удружењу
„Копаоник“ Брус
70
о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити
општине Брус
70
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 1

о разрешењу и именовању члана Школског одбора
ОШ „Јован Јовановић Змај“ Брус
о употреби средстава текуће буџетске резерве
о употреби средстава текуће буџетске резерве
о употреби средстава текуће буџетске резерве
о употреби средстава текуће буџетске резерве
о употреби средстава текуће буџетске резерве
о употреби средстава текуће буџетске резерве
о именовању чланова Комисије за контролу коришћења
средстава дедељених удружењима по спроведеним јавним
конкурсима у 2019. и 2020. години
о коришћењу сталне буџетске резерве
о промени апропријација
о промени апропријације
о престанку вршења функције Општинског правобраниоца
о престанку дужности начелника Општинске управе
о постављењу начелника Општинске управе
о образовању Жалбене комисије општине Брус
о постављењу Општинског правобраниоца општине Брус
о престанку вршења функције заменика Општинског
правобраниоца
о престанку вршења функције Општинског правобраниоца
о овлашћењу начелника Општинске управе да обавља
послове Општинског правобраниоца
у Одлуци о другом ребалансу буџета општине Брус
за 2019. годину („Служнеми лист општине Брус“, број 9/19)
о првом ребалансу буџета општине Брус за 2020. годину

_________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 037 315 0185 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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