ГОДИНА ХХX БРОЈ 2.

27.04.2018. годинe

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

На основу члана 68.,85.,87 и 100.Закона о заштити животне средине (''Службени гласник
РС'', број 135/04,36/09 и 14/16), Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, број: 401-00-241/2018-02 од 20.02.2018.године, члан 6. и 9. Одлуке о оснивању буџетског
фонда за заштиту животне средине општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 5/09) и
члана 26. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 14/08, 4/11,2/14, 10/14 и
15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.04.2018.. године, донела је
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за
активности које се током 2018. године планирају у области заштите и унапређења животне
средине.
За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета општине Брус, у укупном
износу од 500.000 динара, а како је то утврђено у разделу 1. Општинска управа – Буџетски фонд за
заштиту животне средине, функционална класификација 500, економске класификације 424000
Одлуке о буџету општине Брус за 2018. годину (''Службени лист општине Брус'', број 7/2017).
II
Средства из тачке I став 2. овог Програма користиће се за:
1. Програме и пројекте праћења стања животне средине/мониторинг/ на
територији општине Брус.
300.000,оо динара
У току 2018. године, планира се праћење стање животне средине у складу са Законом о
заштити животне средине (чл. 69.-73.) и посебне Законе:
- праћење нивоа комуналне буке у насељима и дуж главних саобраћајница;
- акустично зонирање;
- праћење и прогроноза аерополена (амброзија);
- праћење квалитета ваздуха у ванредним ситуација;
- праћење квалитета површинских вода.
За реализацију наведених мониторинга у 2018. години биће закључени уговори са
овлашћеним стручним и научним организацијама и установама након спроведене јавне набавке и
све у складу са Законом о јавним набавкама и где је то потребно.
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2.Управљање комуналним отпадом.
100.000,оо динара
- Решавање дивљих депонија у сеоским срединама које немају организовано сакупљање
отпада;
- Чишћење корита река Расине и Грашевке и уређење простора око корита наведених река;
-Сакупљање отпада из МЗ из којих се не сакупља отпад
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног аката
Председника општине, и на основу поднетих захтева надлећних предузећа и институција са
територије општине, као и предлога надлежног одсека Општинске управе општине Брус.
Ови Програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама
проистеклим из Закона заштите животне средине и у сарадњи са другим институцијама на
територији општине Брус.
III
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у
зависности од правила средстава прикупљених у складу са приливом наменских уступљених
средстава у складу са Законом о заштити животне средине, (''Службени гласник РС'', број 135/04 и
36/09,14/16), Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Брус
(''Службени лист општине Брус'', број 5/09).
IV
Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Брус, утврђује
приоритетне активности из Програма заштите животне средине.
V
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи Председник општине Брус.
Извештај о реализацији овог Програма подноси Председник општине Брус, пре усвајања
Програма за наредну годину.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-75/2018-I
27.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић,доктор медицине, с.р.
__________________________
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, 129/07) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“,
број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.04.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут ПУ „Пахуљице“ Брус који је усвојио Управни одбор
установе на седници одржаној дана 23.03.2018.године, под бројем 276/18.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:110-1/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
27.04.2018. године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,
2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.04.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦРВЕНОГ КРСТА БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Црвеног крста Брус за 2018. годину,
број 101/18 од 11.01.2018. године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-184/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
27.04.2018.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,
2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.04.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Дома здравља Брус за 2018. годину
(приходи од оснивача), који је усвојио Управни одбор Дома здравља Брус, на седници
одржаној 22.03.2018.године, под бројем 154/18.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-186/2018-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
27.04.2018.године
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________
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На основу члана 99. и 100. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС, 50/2013 – oдлука
УС, 98/2013 – oдлука УС, 132/2014 i 145/2014) члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), члана 12. и 13
Одлуке о грађевинском земљишту (,,Сл. лист Општине Брус број 7/2015,...), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/07) и члана 26. Статута Општине Брус
(„Службени лист општине Брус“, бр. 14/08, 4/11, 2/14, 10-14-пречишћен текст и 15/16 ),
Скупштина Општине Брус, на седници одржаној дана 27.04.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
Комисије за прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини општине Брус
1. РАЗРЕШАВА СЕ Тамара Луковић дужности председника Комисије за прибављање,
отуђење и давање закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, због поднете
оставке.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Катарина Кљајић из Бруса, за председника Комисије за прибављање,
отуђење и давање закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________________
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др.закони), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 26.
став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14,
10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.04.2018. године, донела је
БРОЈ:463-10/2018-I
27.04.2018. године

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ , Миломир Обрадовић и Силвана Миловановић чланства у Управном
одбору ПУ „Пахуљице“ Брус, као представници локалне самоуправе.
2. ИМЕНУЈУ СЕ чланови у Управном одбору ПУ „Пахуљице“ Брус, представници локалне
самоуправе, и то:
- Катарина Кљајић из Бруса и
- Ивана Ерић из Равни.
3. Ово Решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ: 02-6/2018-I
27.04.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________
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На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др.закони), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 26.
став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14,
10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.04.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ У РАЗБОЈНИ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Крпић Милорад из Равни, чланства у Школском одбору ОШ „Бранко
Радичевић“ у Разбојни, као представник локалне самоуправе.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Костић Маја из Стројинаца за члана Школског одбора ОШ „Бранко
Радичевић“ у Разбојни, као представник локалне самоуправе.
3. Ово Решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ: 02-3/2018-I
27.04.2018. године

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

На основу чл.27. став 10. и чл.29. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС''број 72/11,
88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и 113/17), чл.2. и 19.Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредно погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда(''Сл.гласник РС''број 16/18), чл.7. и 8. Одлуке о
прибвљању и располагању непокретностима у јавној својини општине Брус(''Сл.лист општине
Брус''број 7/14 и 11/15), чл. 26.Статута Општине Брус (''Сл.лист општине Брус''број 14/08….....и
15/16),
Скупштина општине Брус на седници одржаној 27.04.2018. године, доноси,
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
Предмет отуђења су непокретности уписане у Лист непокретности бр. 377 К.О Брзеће и
то:
- кат.парцела бр. 8/3, потес „Јарам“, земљиште под зградом и другим објектом, укупне површине
0.16,77 ха, грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта,
- објекат саграђен на кат.парцели 8/3 КО Брзеће – пословна зграда-зграда туризма, укупне бруто
површине 621,38 м2, укупне нето површине 496 м2,
спратности
По+Пр+1
(подрум – 156,37 м2, приземље -158,49 м2 и спрат – 180,74 м2).
Објекат поседује одобрење за изградњу, објекат је комплетно изграђен у грађевинском и
грађевинско-занатском смислу, објекат нема издату употребну дозволу, све јавна својина Општине
Брус у 1/1 дела.

59

27.04.2018.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 2

- Напомена: на кат.парцели бр. 8/3 КО Брзеће постоји нелегално саграђен објекат бруто површине
260 м2, објекат је уписан у РГЗ. Службе за катастар непокретности Брус чији држалац није
утврђен, против ког је покренут судски спор, а за који је и пред Министарством грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре – Рашки округ поднет захтев за озакоњење у складу са Законом о
озакоњењу објекта (''Сл.гласник РС'', број 96/2015).
Члан 2.
Почетна цена по којој се непокретност отуђује из јавне својине износи 405.000 евра
(словима:четристотинепетхиљадаевра), а што представља процењену тржишну вредност
предметне непокретности изражене у еврима, у складу са датом проценом овлашћеног судског
вештака заведене под бројем 463-15/2018-II од 24.04.2018. године.
Члан 3.
Поступак отуђења непокретности описане у чл.1. ове Одлуке спровешће се јавним
надметањем-лицитацијом.
Поступак јавног надметања-лицитације у складу са Законом о јавној својини (''Сл.гласник
РС''број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и 113/17), Уредбом о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредно погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда(''Сл.гласник РС''број 16/18), Одлуком о прибављању и
располагању непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист општине Брус''број 7/14 и
11/15) и овом Одлуком спровешће Комисија која ће и израдити текст огласа који ће објавити у
дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, у следећем саставу:
1.Кљајић Катарина – председник
2.Грујић Весна – члан
3.Збиљић Слободанка – члан,
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Брус''.
БРОЈ: 463-18/2018-I
27.04.2018. године

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

На основу члана 123. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС», број 24/11),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и
83/14-др.закон) и члана 26. став 1. тачка 9. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус«, број 14/2008 , 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 27.04.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРУС
I - РАЗРЕШАВА СЕ Збиљић Оливера из Бруса функције члана Управног одбора Центра
за социјални рад Брус, представник оснивача.
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II – ИМЕНУЈЕ СЕ Татјана Ђокић-Миленковић из Бруса за члана Управног одбора Центра
за социјални рад Брус, представник оснивача.
III - Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ: 02-15/2018-I
27.04.2018.године

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

На основу члана члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 и 83/14) 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
број 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 26. Статута Скупштине општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-пречишћен текст и 15/16) и члана 35. Пословника
о раду Скупштине општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 11/2016 и 18/2017),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.04.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЈАСМИНИ САВИЋ, мастер учитељу из Бруса, заменику
председника Скупштине општине Брус престала функција заменика председника
Скупштине општине Брус, дана 27.04.2018. године, због поднете оставке.
II - Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».
БРОЈ:02-7/2018-I
27.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 37. став 2. Статута Скупштине општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-пречишћен текст и 15/16) и члана 22. Пословника о
раду Скупштине општине Брус («Службени лист општине Брус», број 11/16 и 18/16),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.04.2018. године донела је

ОДЛУКУ
О
ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
1. БИРА СЕ Весна Петровић, доктор опште медицине из Бруса, за заменика
председника Скупштине општине Брус.
2. Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ: 02-8/2018-I
27.04.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
__________________________________
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На основу члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 49. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број
14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћени текст и 15/16) и члана 33. став 2. Пословника о раду
Скупштине општине Брус («Службени лист општине Брус», број 11/16 и 18/16),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.04.2018. године донела је

ОДЛУКУ
О
РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС
1. РАЗРЕШАВА СЕ Аранђел Стојковић, инжењер машинства из Бруса, функције
заменика председника општине Брус.
2. Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ: 02-9/2018-I
27.04.2018. године

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

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и
83/14-др.закон), члана 41. став 2. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број
14/08, 4/11, 2/14, 10/14-Пречишћени текст и 15/16) и члана 26. Пословника о раду Скупштине
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 11/16 и 18/16),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.04.2018. године донела је

ОДЛУКУ
О
ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС
1. БИРА СЕ Јасмина Савић, мастер учитељ из Бруса, за заменика председника општине
Брус.
2. Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».

БРОЈ: 02-10/2018-I
27.04.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_________________________________________
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На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14) 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 26. Статута Скупштине општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-пречишћен текст и 15/16),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 27.04.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је престао мандат одборници Скупштине општине Брус Јасмини
Савић, мастер учитељу из Бруса са Изборне листе НОВА СРБИЈА-МИЛУТИН
ЈЕЛИЧИЋ ЈУТКА, даном избора за заменика председника општине Брус,
27.04.2018.године.
II - Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Брус».
III - ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

БРОЈ:02-11/2018-I
27.04.2018. године

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

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС,, број 129/07) и
члана 14. став 2 Одлуке о оснивању установе Народна библиотека Брус (,,Службени лист општине
Брус“, број 9/2013, 1/2017)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 04.04.2018.године донело је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у
Народној библиотеци Брус број 69/18 од 23.03.2018. године који је донео вршилац дужности
директора Народне библиотеке Брус.
2. Решење доставити: вршиоцу дужности директора Народне библиотеке Брус и архиви .
3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 020-6/2018-III
04.04. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц, с.р.
___________________________________
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС”, број 129/07) и
члана 14. став 2 Одлуке о оснивању установе Центар за културу Брус (,,Службени лист општине
Брус“, број 9/2013,10/2014 и 1/2017)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној 04.04.2018.године донело је
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији послова у Центру за културу Брус број 234/18 од 23.03.2018. године коју је донео
директор Центра за културу Брус.
2. Решење доставити: директору Центра за културу Брус и архиви.
3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 020-7/2018-III
04.04. 2018. Године

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

___________________________________
На основу
члана 45. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број
14/08...10/14-пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о Општинској управи општине Брус (,,Службени
лист општине Брус”, број 11/2008),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 04.04.2018. године донело је
РЕШЕЊЕ
О
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ИЗАЗВАНИХ
ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА И ДРУГИМ НЕСРЕЋАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
1. У Решењу о образовању Комисија за процену и утврђивање штете изазваних елементарним
непогодама и другим несрећама на територији општине Брус (,,Службени лист општине Брус”,
број 5/2016 и 7/2017) у тачки 1. став б) мења се и гласи:
,,б) Комисија за процену штете на објектима и инфраструктури:
1. Саша Стефановић, председник комисије,
2. Весна Грујић, члан комисије и
3. Гордана Петровић, члан комисије.”
2. У осталом делу Решење о образовању Комисија за процену и утврђивање штете изазваних
елементарним непогодама и другим несрећама на територији општине Брус остаје непромењено.
3.Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном листу општине Брус”.
4.Решење доставити : Лицима из тачке 1. овог решења и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:87-18/2018-III
04.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц. , с.р.
___________________________________
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС“, број 129/07)
и члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус ( „Службени лист општине Брус“, број
11/08),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 04.04.2018. године донело је
ЗАКЉУЧАК
1.УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за попис имовине и обавеза
са стањем на дан
31.12.2017.године у Општинској управи општине Брус о извршеном годишњем попису од
29.03.2018. године.
2.Закључак доставити: начелнику Општинске управе општине Брус, председнику Комисије и
архиви .
3.Закључак објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.

БРОЈ: 404-30/2018-III
04.04.2018. ГОДИНЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц., с.р.
_____________________________________

На основу
члана 45. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број
14/08...10/14-пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о Општинској управи општине Брус (,,Службени
лист општине Брус”, број 11/2008), поступајући по захтеву Љиљане Јеличић из Бруса, радника
Центра за социјални рад Брус
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 04.04.2018. године донело је
РЕШЕЊЕ
О
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ
МИШЉЕЊА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ОДСУСТВО СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
1. У Решењу о образовању Комисије за давање мишљења по захтевима за остваривање права
на одсуство са рада ради посебне неге детета, број 183-3/2016-III од 21.03.2016.године, тачка 1.
мења се и гласи:
,,1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ Комисије за давање мишљења по захтевима за остваривање права на
одсуство са рада ради посебне неге детета у следећем саставу:
1. Новак Ковачевић, психолог у Центру за социјални рад Брус, председник Комисије
2. Љиљана Јеличић, социјални радник у Центру за социјални рад Брус, члан Комисије и
3. Др Ружица Јеличић, специјалиста педијатрије у Дому здравља Брус, члан Комисије.”
2. У осталом делу Решење о образовању Комисије за давање мишљења по захтевима за
остваривање права на одсуство са рада ради посебне неге детета, број 183-3/2016-III од
21.03.2016.године остаје непромењено.
3.Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном листу општине Брус”.
4.Решење доставити : Лицима из тачке 1. овог решења и архиви.
БРОЈ:183-4/2018-III
04.04.2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц. , с.р.
___________________________________
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АКТА
ДРУГИХ ОРГАНА
Завод за заштиту споменика културе Краљево, Краљево, Улица Цара Лазара бр. 24, на
основу члана 78 Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“, бр. 18/2016), чл.
29. став 2. у вези са чланом 27. Закона о културним добрима (,,Службени гласник РС“, бр.71/94,
52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон)
ОБАВЕШТАВА
Све сопственике или правна лица, као и општину, да је Завод за заштиту споменика
културе у Краљеву, Ул. Цара Лазара бр. 24, као стварно и месно надлежан дана 03.04.2018. године
извршио евидентирање за културно добро - просторно културно-историјску целину “Чаршија у
Брусу“, Брус.
Предложену целину чине катастарске парцеле број:
Блок А: 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, све КО Брус.
Блок Б: 944, 945, 946, 947/1, 947/2, 948 све КО Брус.
Блок Ц: 863/1, 863/2, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 872 све КО Брус.
Блок Г: 822, 823, 824, 825/1, 825/2, , 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834/1, 834/2, 834/3, 835,
836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845 све КО Брус.
Блок Д: 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 498/9, 784, 883, 936, део катастраске
парцеле 1235, део катастраске парцеле 1237, 1240, све КО Брус.
Граница евидентиране целине почиње на северозападној страни на додиру катастарском
парцелом број 498/1 и регулационе линије улице Краља Петра, иде у смеру југоистока до прве
раскрснице, затим прелази улицу Краља Петра и наставља у смеру југоистока јужном
регулационом линијом исте улице до раскрснице са улицом Мике Ђорђевића, затим источном
регулационом линијом ове улице у правцу југозапада, прелази улицу Кнеза Милиоша и наставља
регулационом линијом улице Мике Ђорђевића до југозападне границе кп 788, затим граница
целине скреће у правцу југоистока линијом наведене катастарске парцеле до додира са кп 787,
обухвата ову парцелу и излази на западну регулациону линију Ослободилачке улице, наставља
регулационом линијом у правцу југозапада до краја катастарске парцеле ове улице (кп 784), затим
кратко скреће на исток па на североисток до спајања са јужном границом кп 884, границом ове
парцеле у правцу истока обухвата катастарске парцеле 887/2, 888, 889, 890, затим граница целине
прелази улицу Братиславе Петровић и наставља јужном регулационом линијом ове улице у правцу
истока до додира са катастарском парцелом 892, затим скреће у правцу југа, југозапада па истока
обухватајући ову парцелу и наставља у правцу југа па североистока источном границом кп 925 до
додира са кп 923/1, границом ове целине у правцу југа, истока па севера до кп 984, границом ове
парцеле у правцу истока, југа па севера до кп 987, обухвата ову парцелу до кп 983, источном
границом ове парцеле до регулационе линије улице Краља Петра, овом регулационом линијом у
правцу запада до додира са кп 947/1, затим граница целине пралази на супротну страну улице
Краља Петра и северном регулационом линијом иде у правцу северозапада до спајања са кп 960,
обухвата катастарске парцеле 959, 958, 957, 956, 955/1, 955/2, 954, 953/2, 952/2, 952/1, 951, 950, 949
и поново се враћа на регулациону линију улице Краља Петра, затим иде у правцу северозапада до
додира са кп 847, обухвата ову парцелу и поново се враћа на регулациону линију улице Краља
Петра и иде у правцу северозапада до спајања са источном границом кп 495/4, скреће на југ
границом ове парцеле коју обухвата у целости, скреће ка западу и обухвата катастарске парцеле
495/2, 495/3, 498/9, 498/8, 498/6 и 498/3, затим долази до границе почетне катастарске парцеле
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498/1, обухвата је са северне и северозападне стране и излази на регулациону линију улице Краља
Петра где се затвара граница целине на почетној тачки исте.
Објекти посебних вредности од интереса за заштиту на овом простору су: Зграда Скупштине
општине (кп бр. 495/4), Јеличића кућа (кп бр. 892), црква Преображења, приземни пословни локал
у улици Краља Петра 15-17 (кп бр. 945), приземни пословни локал у улици Краља Петра 19 (кп
бр. 942), угаони пословни објекат у улици краља Петра 27 (кп бр. 863/1 и 863/2), низ од пет
пословних приземних радњи у ул. Краља Петра од броја 60 до 72 (кп бр. 949-960), кућа у улици
краља Петра 29 (кп бр. 870), кућа у улици краља Петра 82 (кп бр. 856), кућа на углу улице краља
Петра (кп бр. 847), хотел “Звезда” (кп бр. 872), низ послоцних локала од броја 43 до броја 47 (кп
бр. 835, 839, 840, 845), кућа број 49 или 51 (кп бр. 828), зграда седиште СПС (кп бр. 495/2), угаона
кућа у улици краља Петра (кп бр. 498/6 и 498/8), кућа у улици краља Петра (кп бр. 498/1 и 498/3),
стари приземни пословни објекат са старим излогом у улици Кнеза Милоша (кп бр. 826), кућа у
улици кнеза Милоша 17 (кп бр. 787), зграда бившег биоскопа (кп бр. 786), кућа у улици кнеза
Милоша 30, куће у улици Кнеза Милоша од броја 3 до броја 9 (кп бр. 874, 876, 877 и 879), кућа у
улици кнеза Милоша (кп бр. 871/2), приземни пословни локал (кп бр. 868), стара кућа (кп бр. 867),
спратна зграда (кп бр. 867), приземни трговачки објекат (кп бр. 934), угаони пословни локал (кп
бр. 891), кућа у улици Иве Лоле Рибара број 3 (кп бр. 890), угаона кућа у улици Иве Лоле Рибара
(кп бр. 884), стара приземна кућа у Ослободилачкој улици (кп бр. 785/1).
Евидентирање добра извршено је на основу члана 29. став 2. у вези са чланом 27. Закона о
културним добрима (''Службени гласник РС'', број 71/94).
Мере заштите утврђене наведеним Законом за утврђена и проглашена културна добра,
примењују се и на непокретности које су евидентиране да уживају претходну заштиту.

За Завод,
Иван Милуновић, в.д. директора, с.р.
___________________________________
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_________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 826-840 (037) жиро-рачун број:
840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029- Главни и одговорни уредник
МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус.

55
57
57
57

58
58
59
59
60
61
61
62
62
63
63

64

64
65

65
66

