ГОДИНА ХХIX БРОЈ 4.

27.05.2019. годинe

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

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНР БРУС
На основу члана 44. став 5. Закона о локалној самопурави („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 60. закона о пољопривредном земљишту („Службени глсник РС“, број 62/06, 65/08,
41/09) и члана 42. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08 и 4/11)
Председник општине Брус, донео је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
I-ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Брус (у даљем тексту: Комисија).
II-Комисију чини председник и 4 члана, и то:
Председник Комисије.
1.Милица јанић, дипл. економиста из Бруса.
Чланови Комисије:
1.Видојевић Владан, дипл.инг.поњопривреде из Бруса,
2.Ваљаревић Бранимир, дипл.инг.пољопривреде из Бруса,
3.Рилак Горан, дипл.инг.пољопривреде из Бруса,
4.Павличевић Ненад, дипл.инг.пољопривреде из Радманова.
III-Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити,
динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно утврдити податке који се односе на
пољопривредна земљишта у државној својини.
IV-Доношењем овог Решења ставља се ван снаге Решење бр. 320-11/2017-II од 07.03.2017.године.
V-Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
БРОЈ: 320-38/2018-II
01.08..2018.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл. ацц.,с.р.
__________________________________________
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...113/17), члана 13. Одлуке o другом ребалансу буџета општине Брус за 2018. годину
(„Службени лист општине Брус“, број 6/2018), 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 2018. годину („Службени лист општине Брус“, број 6/2018) раздео 5.
опште услуге - Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација
499120 текућа буџетска резерва одобравају се средства у износу од 700.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5. глава 5.06 - М.З. Брус 1, Програм 15 ПА 0002
функционисање месних заједница, функционална класификација 160, економска класификација
424 – специјализоване услуге у износу од
200.000 динара, МЗ Блажево, економска
класификација 426 – материјал у износу од 50.000 динара, МЗ Батоте, економска класификација
426 – материјал у износу од 50.000 динара, и МЗ Кобиље економска класификација 426 –
материјал у износу од 50.000 динара и МЗ Жилинци, економска класификација 511 – зграде и
грађевински објекти у износу од 350.000 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,
рачуноводсту Месних заједница и архиви.
БРОЈ: 400-711/2018-II
26.12.2018.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл. ацц.,с.р.
___________________________________

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...113/17), члана 13. Одлуке o другом ребалансу буџета општине Брус за 2018. годину
(„Службени лист општине Брус“, број 6/2018), 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 2018. годину („Службени лист општине Брус“, број 6/2018) раздео 5.
опште услуге - Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација
499120 текућа буџетска резерва одобравају се средства у износу од 6.000.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планиранe апропријацијe
и књижиће се у оквиру раздела 5. Општинска управа, Програм 15 ПА 0001 функционисање
локалне самоуправе, функционална класификација 130, економска класификација 414 – социјална
давања запосленима у износу од
500.000
динара, економска класификација 424 –
специјализоване услуге у износу од 500.000 динара, економска класификација 425 – текуће
поправке и одржавање у износу од 1.000.000 динара и економска класификација 426 – материјал
у износу од 500.000 динара, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из
буџета у износу од 500.000 динара, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по
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решењу судова у износу од 500.000 динара, економска класификација485 – накнада штете за
повреду или штете нанете од стране државних органа у износу од 500.000 динара.
3. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5. Општинска управа, Програм 2, ПА 0001 –
управљање/одржаваљње јавним осветљењем, функционална класификација 640, економска
класификација 421 – стални трошкови у износу од 2.000.000 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,
Општинској управи и архиви.
БРОЈ: 400-719/2018-II
27.12.2018.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл. ацц.,с.р.
____________________________________

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...113/17), члана 13. Одлуке o другом ребалансу буџета општине Брус за 2018. годину
(„Службени лист општине Брус“, број 6/2018), 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 2018. годину („Службени лист општине Брус“, број 6/2018) раздео 5.
опште услуге - Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација
499120 текућа буџетска резерва одобравају се средства у износу од 3.300.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планиранe апропријацијe
и књижиће се у оквиру раздела 5. Општинска управа, глава 5.01 Спортски центар, Програм 14
ПА 0004 функционисање локалних спортских установа, функционална класификација 810,
економска класификација 423 – услуге по уговору у износу од 1.000.000 динара, економска
класификација 425 – текуће поправке и одржавање у износу од 1.000.000 динара.
3. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5. Општинска управа, глава 5.04 Предшколска установа, Програм
8, ПА 0001 – функционисање предшколских установа, функционална класификација 911,
економска класификација 414 – социјална давања запосленима у износу од 300.000 динара.
4. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 1. Скупштина општине, програм 16, ПА – 0001 – функционисање
скупштине, функционална класификација 110, економска класификација 423 – услуге по уговору у
износу од 1.000.000 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, Спортском
центру,Предшколској установи, Општинској управи и архиви.
БРОЈ: 400-729/2018-II
31.12.2018.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл. ацц.,с.р.
_________________________________
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...95/18), члана 13. Одлуке o буџету општине Брус за 2019. годину („Службени лист
општине Брус“, број 8/2018), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус
за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 8/2018) раздео 5. опште услуге Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација 499120 текућа
буџетска резерва одобравају се средства у износу од 100.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за непланирану апропријацију и
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа – Штаб за ванредне ситуације Програм 15
ПА 0014 управљање ванредним ситуацијама, функционална класификација 220, економска
класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 100.000 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,
Општинској управи и архиви.
БРОЈ: 400-43/2019-II
29.01.2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл. ацц.,с.р.
___________________________________________

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...95/18), члана 13. Одлуке o буџету општине Брус за 2019. годину („Службени лист
општине Брус“, број 8/2018), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус
за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 8/2018) раздео 5. опште услуге Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација 499120 текућа
буџетска резерва одобравају се средства у износу од 110.000 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 ПА 0001 функционисање
локалне самоуправе и градске управе, функционална класификација 130, економска
класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи у износу од
110.000
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,
Општинској управи и архиви.
БРОЈ: 400-56/2019-II
31.01.2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл. ацц.,с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...95/18), члана 13. Одлуке o буџету општине Брус за 2019. годину („Службени лист
општине Брус“, број 8/2018), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус
за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 8/2018) раздео 5. опште услуге Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација 499120 текућа
буџетска резерва одобравају се средства у износу од 70.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за непланирану апропријацију и
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.02 Народна библиотека – Програм
13 ПА 0001 функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820,
економска класификација 414 – социјална давања запосленима у износу од 70.000 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, Народној
библиотеци.
БРОЈ: 400-59/2019-II
01.02.2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл. ацц.,с.р.
___________________________

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...95/18), члана 13. Одлуке o буџету општине Брус за 2019. годину („Службени лист
општине Брус“, број 8/2018), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус
за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 8/2018) раздео 5. опште услуге Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација 499120 текућа
буџетска резерва одобравају се средства у износу од 30.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за непланирану апропријацију и
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Жиљци –
Програм 15 ПА 0002 функционисање месних заједница, функционална класификација 160,
економска класификација 422 – трошкови путовања у износу од 30.000 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, Месној
заједници.
БРОЈ: 400-113/2019-II
22.02.2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл. ацц.,с.р.
__________________________________
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...95/18), члана 13. Одлуке o буџету општине Брус за 2019. годину („Службени лист
општине Брус“, број 8/2018), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус
за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 8/2018) 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 непланирану апропријацију и
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, – Програм 15 опште услуге локалне
самоуправе ПА 0001 функционисање локалне самоуправе и градске управе, функционална
класификација 130, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по ресењу судова у
износу од 500.000 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,
Општинској управи.
БРОЈ: 400-120/2019-II
27.02.2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл. ацц., с.р.
_______________________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...95/18), члана 13. Одлуке o буџету општине Брус за 2019. годину („Службени лист
општине Брус“, број 8/2018), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус
за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 8/2018) раздео 5. опште услуге Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација 499120 текућа
буџетска резерва одобравају се средства у износу од 1.075.000 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 градске управе, функционална
класификација 130, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти у износу од
1.075.000 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,
Општинској управи и Одсеку за јавне набавке и имовинско правне послове.
БРОЈ: 400-150/2019-II
14.03.2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милутин Јеличић, дипл. ацц.,с.р.

154

27.05.2019.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 4

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09-...95/18), члана 13. Одлуке o буџету општине Брус за 2019. годину („Службени лист
општине Брус“, број 8/2018), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус
за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 8/2018) раздео 5. опште услуге Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација 499120 текућа
буџетска резерва одобравају се средства у износу од 4.000.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06.02 МЗ Брус 2 – Програм 15
опште услуге локалне самоуправе ПА 0002 функционисање месних заједница, функционална
класификација 160, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти.
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, МЗ Брус 2
и архиви.
БРОЈ: 400-203/2019-II
18.04.2019.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 буџету општине Брус за 2019. годину („Службени лист
општине Брус“, број 8/2018), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус
за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 8/2018) раздео 5. опште услуге Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација 499120 текућа
буџетска резерва одобравају се средства у износу од 400.000 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.
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: 400-235/2019-II
06.05.2019.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-...95/18), члана 13. Одлуке o буџету општине Брус за 2019. годину („Службени лист
општине Брус“, број 8/2018), Председник општине Брус, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус
за 2019. годину („Службени лист општине Брус“, број 8/2018) раздео 5. опште услуге Општинска управа, Програм 15 ПА 0009, функционална класификација 499120 текућа
буџетска резерва одобравају се средства у износу од 480.000 динара.
2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију
и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06.09 МЗ Брзеће – Програм 15
опште услуге локалне самоуправе ПА 0002 функционисање месних заједница, функционална
класификација 160, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти.
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, МЗ Брзеће
и архиви.
БРОЈ: 400-252/2019-II
13.05.2019.ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Милошевић, с.р.
________________________________________

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС”, број
129/2007...47/2018) 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 11.04.2019.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 бр. 475/15,486/16,14/17,650/17,234/18,378/18,
године коју је донео вршилац дужности директора Центра за културу Брус дана 28.03.2019. године
под бројем 246/19.
2. Решење доставити: Центру за културу Брус и архиви.
3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 110-1/2019-III
11.04. 2019. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Саша Милошевић, с.р.
__________________________________
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На основу чл. 3., 22. и 24. Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу
спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката (,,Службени гласник РС”, број
63/2017), члана 66. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, број 2/2019) и члана 8.
Одлуке о Општинском већу општине Брус (,,Службени лист општине Брус“, број 11/2008)
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2019. године донело је
ИЗМЕНУ РЕШЕЊА
о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Брус
1. У Решењу Општинског већа општине Брус о образовању Комисије за капиталне инвестиције
општине Брус број 401-8 /2018-III од 19.09.2018. године и 401-12 /2018-III
од 05.11.2019.
године, тачка 1. став 2 мења се и гласи: ,,Председник Комисије:-Саша Милошевић, председник
општине Брус”.
2. У осталом делу Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Брус број
401-8 /2018-III од 19.09.2018. године и 401-12 /2018-III од 05.11.2018. године остаје непромењено.
3. Измена решења ступа на снагу наредног дана од дана даном доношења и иста ће бити објављена
у ,,Службеном листу општине Брус”.
4. Измену Решења доставити: именованом и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 401-4 /2019-III
17.05. 2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Саша Милошевић, с.р.
__________________________________
ОСТАЛА АКТА

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 Краљево, Краљево, Ул. Цара Лазара бр. 24, као стварно и месно надлежан дана
16.05.2019. године извршио евидентирање локалитета са археолошким садржајем „Археолошки
локалитет Градиште на брду Гобеља у Брусу“, Брус. 37220 Брус, ради утврђивања за културно
добро – археолошко налазиште.
Евидентирани локалитет са археолошким садржајем чине катастарске парцеле број: 1270,
1501, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492 и 1500, све К.О. Брус.
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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САДРЖАЈ
о образовању стручне Комисије за изградњу годишњег
програма заштите уређења и коришћења пољопривредног
земљишта
49. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
50. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
51. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
52. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
53. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
54. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
55. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
56. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
57. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
58. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
59. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
60. РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
61. РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни
Правилника о организацији и систематизацији у
Центру за културу Брус
62.ИЗМЕНА
о образовању Комисије за капиталне инвестиције
РЕШЕЊА
општине Брус
63. ОБАВЕШТЕЊЕ завода за заштиту споменика културе Краљево
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СТРАНА

48. РЕШЕЊЕ

_________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 826-840 (037) жиро-рачун број:
840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029- Главни и одговорни уредник
МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус.
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