
 

                                         Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХIX  БРОЈ  6.     13.05.2020. годинe         годишња претплата 2.700.-дин.    

                  (аконтација).  

             Цена овог броја 410,00 дин.  

                  Рок за рекламацију 10 дана 

 

А К Т А 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

 На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 129/2007, 

34/2010 – oдлука УС, 54/2011,12/2020, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и 

члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за 

време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 

65/20), 

 Општинска изборна комисија oпштине Брус, на седници одржаној 11. маја 2020. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. 

ГОДИНЕ 

 

 1.  Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике 

Скупштине општине Брус, који су расписани  4. марта 2020. године, почев од дана доношења овог 

решења. 

 2.  Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године. 

 3.  Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења 

избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима, Законом о избору 

народних посланика, Законом о jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 

104/09 и 99/11). и Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, 

расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 20/20). 

 4.  Општинска изборна комисија ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 

3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења. 

 5.  Ово решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

Број: 013-20/20 

У Брусу, 12. маја 2020. године 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БРУС 

                                                                                             

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                             Андрија Несторовић, дипл.правник, с.р. 

___________________________________ 
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На основу члана 15. тачка. 5 Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

129/2007, 34/2010 – oдлука УС, 54/2011,12/2020, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), члана 4. 

Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време 

ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20), 

Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштине градова и скупштина 

општина Републици Србији („Службени гласник РС“, број 68/20) 

            Општинска изборна комисија oпштине Брус, на седници одржаној 12. маја 2020. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о прописивању образаца за спровођење изборних радњи у поступку избора 

одборника Скупштине општине Брус расписаних за 26. април 2020. године 

  

Члан 1. 

 У Одлуци о прописивању образаца за спровођење изборних радњи у поступку избора 

одборника Скупштине општине Брус расписаних за 26. април 2020. године број 013-2/2020 од 

05.03.2020. године (“Службени лист општине Брус“ бр. 2/2020), у називу Одлуке речи: „26 

АПРИЛ“ замењује се речима: „21 ЈУН“. 

Члан 2. 

 У Обрасцима наведеним у Одлуци речи: „26 април“ замењује се речима:“21. јун“. 

 Овлашћује се секретар Општинске изборне комисије да изврши усаглашавање датума 

у обрасцима са датумом одржавања избора. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу 

општине Брус“. 

 

Број: 013-21/20 

У Брусу, 12. маја 2020. године 

                 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БРУС 

                                                                                              

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                             Андрија Несторовић, дипл.правник, с.р. 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 
13.05.2020.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 6 

На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС“,  број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11 и 12/20), 

 Општинска изборна комисија на седници одржаној дана 12.5.2020. године, донела 

је 

Р О К О В Н И К 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

РАСПИСАНИХ ЗА 21. јун 2020. ГОДИНЕ 

 

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 

Скупштине општине Брус утврђени су: 

- Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Брус „Службени 

гласник РС“, број 19/20, 

- Одлука о измени одлуке о расписивању избора за одборнике Слупштине општине 

Брус „Службени гласник РС“, број 68/20 

- Законом о локалним изборима, 

- Законом о избору народних посланика, „Службени гласник РС“, број 35/00, 57/03 -

одлука УС, 72/03 - др. закон, 18/04, 85/05 - др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. 

закон, 28/11 – одлука УС, 6/11, 12/20 и 68/20, 

- Законом о јединственом бирачком списку „Службени гласник РС“, број 104/09 и 

99/11, 

- Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку „Службени 

гласник РС“, број 15/12, 

2. Одлуком о измени одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине општине 

Брус ступила је на снагу 10.5.2020. године („Службени гласник РС“ бр.68/20). 

Одлуком су избори за одборнике Скупштине општине Брус расписани за 21. јун 

2020. године. 

3. Према прописима из тачке 1. овог Роковника, рокови су следећи: 

Редни  

број 
Радња Рок 

1. Обрасци 

 

 

1.1. 

Прописивање образаца за спровођење изборних 

Радњи и стављање на располагање јавности 

(члан 15. став 1. тачка 3 и члан 23. став 1. Закона 

о локалним изборима – ЗоЛИ) 

у року од три дана од 

дана расписивања 

избора 

2. Органи за спровођење избора 

 

1.2. 

Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању 

услова за одређивање опуномоћених представника 

подносиоца изборне листе у проширени састав органа 

за спровођење избора 

(члан 14. став 6. ЗоЛИ) 

приликом проглашења 

изборне листе 
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Редни  

број 
Радња Рок 

 

2.2. 

Доношење решења о именовању овлашћених 

представника подносиоца изборне листе у 

проширени 

састав Општинске изборне комисије 

(члан 14. став 9. и 10. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од часа 

пријема обавештења 

подносиоца изборне 

листе, а најкасније пет 

дана пре дана одржавања 

избора, односно до 

15.јуна.2020. у 24,00 часа   

3. Изборна листа 

 

 

3.1. 

Подношење изборне листе 

(члан 19. став 1. ЗоЛИ) 

најкасније 15 дана пре 

дана одржавања избора 

односно до 5.јуна.2020. у 

24,00 часа 

 

3.2. 
Проглашење изборне листе 

(члан 24. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од часа 

пријема изборне листе, 

ако испуњава услове 

 

3.3. 

Повлачење изборне листе 

(члан 21. став 1. ЗоЛИ) 

до дана утврђивања 

збирне изборне листе 

односно до 9.јуна у 24,00 

часа 

 

 

3.4. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у 

„Службеном листу општине Брус“ 

најкасније десет дана пре  

дана одржавања избора, 

односно најкасније 

10.јуна.2020. у 24,00 часа 

 

3.5. 

Право увида у поднете изборне листе 

(члан 26. став 4. ЗоЛИ) 

У року од 48 часова од 

дана објављивања збирне 

изборне листе 

4. Бирачка места 

 

 

4.1. 

Одређивање и објављивање бирачких места 

(сходно члану 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП) 

најкасније 20 дана пре 

дана одржавања избора 

односно најкасније 

31.маја.2020. до 24,00 часа 

 

4.2. 

Разврставање бирача на бирачка места од стране 

Општинске управе 

(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о 

јединственом бирачком списку) 

до закључења бирачког 

списка, односно до 15 

дана пре дана одржавања 

избора 

 

4.3. 

Разврставање бирача на бирачка места од стране 

Министарства државне управе и локалне самоуправе 

(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о 

јединственом бирачком списку) 

од закључења бирачког 

списка, односно од 15 

дана пре дана избора 
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Редни  

број 
Радња Рок 

 

5. Јединствени бирачки списак 

 

 

5.1. 

Излагање бирачког списка за подручје општине и 

обавештење грађана о томе 

(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – 

ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о 

јединственом бирачком списку) 

 

од наредног дана од дана 

расписивања избора 

 

5.2. 

Захтев Општинској управи за доношење решења о 

упису у бирачки списак односно о промени у 

бирачком списку 

(члан 14. став 1. ЗоЈБС) 

до закључења бирачког 

списка, односно 15 дана 

пре дана избора 

5.јуна.2020. у 24,00 часа 

 

5.3. 

Доношење решења о упису или променама у 

бирачком списку по закључењу бирачког списка од 

стране Министарства државне управе и локалне 

самоуправе  

(члан 10. став 1.  члан 20. став 1. ЗоЈБС) 

од закључења бирачког 

списка до 72 часа пре дана 

избора, односно од 6. до 

17. јуна 2020. у 24,00 часа 

 

 

5.4. 

Право увида и подношења захтева за промене у 

бирачком списку од стране подносиоца изборне 

листе или лица које он за то овласти 

(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење 

Закона о јединственом бирачком списку) 

 

од проглашења изборне 

листе 

 

 

5.5. 

Подношење захтева да се у бирачки списак упише 

податак да ће бирач на предстојећим изборима 

гласати према месту боравишта у земљи/изабрано 

место гласања 

(члан 15. ЗоЈБС) 

најкасније пет дана пре 

дана закључивања 

бирачког списка, односно 

20 дана пре дана избора, 

односно најкасније до 30. 

маја.2020. 

 

5.6. 

Доношење решења о закључивању бирачког списка 

и утврђивању укупног броја бирача од стране 

Министарства државне управе и локалне самоуправе 

(члан 17. став 1. ЗоЈБС) 

15 дана пре дана избора, 

односно 5. јуна 2020. 

у 24,00 часа 

 

5.7. 

Достављање решења о закључењу бирачког списка 

Општинској изборној комисији 

(члан 17. став 2. ЗоЈБС) 

у року од 24 часа од часа 

доношења 

решења,односно 

најкасније 6. јуна 2020. 

у 24,00 часа 

 

5.8. 

Објављивање укупног броја бирача у „Службеном 

листу општине Брус“ 

(члан 18. ЗоЈБС) 

одмах по добијању 

решења о закључењу 

бирачког списка 
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Редни  

број 
Радња Рок 

 

5.9. 

 

Достављање Општинској изборној комисији 

оверених извода из бирачког списка 

(члан 19. став 1. ЗоЈБС) 

у року од 48 часова од 

доношења решења о 

закључењу бирачког 

списка, односно 

најкасније 7. јуна 2020. у 

24,00 часа  

 

5.10. 

Пријем Општинској изборној комисији решења о 

променама у бирачком списку по закључењу 

бирачког списка 

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

до 48 часова пре дана 

одржавања избора, 

односно до 18. јуна 2020. 

год. у 24,00 часа 

 

5.11. 

Утврђивање и објављивање у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ коначног броја бирача у 

Републици Србији у свакој јединици локалне 

самоуправе и на сваком бирачком месту 

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

одмах по истеку рока за 

пријем решења о 

променама у бирачком 

списку по закључењу 

бирачког списка 

 

6. Посматрачи 

 

6.1. 

Подношење пријаве за праћење рада органа за 

спровођење избора – страни посматрачи 

(Закључак ГИК) 

најкасније десет дана пре 

дана избора, односно 

најкасније до 

10.јуна.2020. 

 

6.2. 

Подношење пријаве за праћење рада органа за 

спровођење избора – домаћи посматрачи 

(Закључак ГИК) 

најкасније пет дана пре 

дана избора, односно 

најкасније до 

15.јуна.2020 

 

7. Спровођење избора 

 

7.1. 

Достављање обавештења бирачима о дану и времену 

одржавања избора 

(члан 54. став 1. ЗоИНП) 

најкасније пет дана пре 

дана избора, односно 

најкасније до 

15.јуна.2020. 

 

7.2. 

Предаја изборног материјала бирачким одборима 

(члан 29. став 1. ЗоЛИ) 

најкасније 18. јуна до 

24,00 часа 

 

7.3. 

„Предизборна тишина“ – забрана изборне пропаганде 

(члан 5. став 3. ЗоИНП) 

Од 18. јуна у 24,00 до 

затварања бирачких 

места 21. јуна до 20,00 

часова 

 

7.4. 

Отварање бирачких места и гласање 

(члан 56. став 1. ЗоИНП) 

21. јуна од 7 до 20 часова 
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Редни  

број 
Радња Рок 

 

8. Утврђивање и објављивање резултата избора 

 

8.1. 

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 

достављање изборног материјала Општинској 

изборној коимисији 

(члан 38. став 1. ЗоЛИ) 

у року од осам часова од 

затварања бирачких 

места 

 

8.2. 

Утврђивање резултата гласања на свим бирачким 

местима од стране Општинске изборне комисије 

(члан 39. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од 

затварања бирачких 

места 

 

8.3. 

Утврђивање и објављивање резултата избора у 

„Службеном листу општине Брус“ 

(члан 44. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од 

затварања бирачких 

места 

 

8.4. 

  

Расподела одборничких мандата 

у року од 24 часа од 

затварања бирачких 

места 

 

8.5. 

Увид представника подносилаца изборних листа и 

кандидата за одборнике у изборни материјал у 

просторијама Општинске изборне комисије 

у року од пет дана од 

дана одржавања избора, 

до 26.јуна.2020. до 24,00 

часа 

 

9. Заштита изборног права 

 

9.1. 

Подношење приговора Општинској изборној 

комисији 

(члан 52. став 2. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од дана 

кад је донета одлука, 

извршена радња или 

учињен пропуст 

 

9.2. 

Доношење и достављање решења по приговору  

(члан 53. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од 

пријема приговора 

 

9.3. 

Жалба Уставном суду против решења Општинске 

изборне комисије по приговору 

(члан 54. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од 

достављања решења 

 

9.4. 

Достављање свих потребних података и списа за 

одлучивање Управном суду од стране Општинске 

изборне комисије 

(члан 54. став 2. ЗоЛИ) 

Одмах, а најкасније у 

року од 12 часова 

 

9.5. 

Доношење одлуке по жалби 

(члан 54. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од 

дана пријема жалбе са 

списима 

 

 

 

 

 

 

 



 136 
13.05.2020.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 6 

 

Редни  

број 
Радња Рок 

 

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника 

 

10.1. 

Додела мандата кандидатима са изборне листе по 

редоследу на изборној листи, почев од првог 

кандидата са листе 

(члан 43. ЗоЛИ) 

у року од десет дана од 

дана објављивања 

укупних резултата 

избора 

 

10.2. 

Издавање уверења о избору за одборника 

(члан 45. ЗоЛИ) 

Одмах по додели 

мандата 

 

11. Извештавање Скупштини општине 

 

11.1. 

Подношење извештаја Скупштини општине о 

спроведеним изборима 

(члан 15. став 1. тачка 10. ЗоЛИ) 

 

по додели мандата 

 

4. Овај Роковник објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

Број: 013-22/20 

У Брусу, 12. маја 2020. године 

 

                              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БРУС 

             

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

               Андрија Несторовић, дипл.правник, с.р. 

_________________________________ 

  На основу члана 14. став.8 и 9.  Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“, 129/2007, 34/2010 – oдлука УС, 54/2011,12/2020, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), 

            Општинска изборна комисија општине Брус, на седници одржаној дана 13.05.2020. 

године, донела је 

                                                                 Р Е Ш Е Њ Е 

       о утврђивању чланова у проширеном саставу Општинске изборне комисије 

  

         Утврђује се да ВЕРИЦА НИКОЛИЋ из Мале Грабовнице, Општина Брус, постаје 

члан, а ЈУЛИЈА ЛУКИЋ из Бруса, постаје заменик члана Општинске изборне 

комисије oпштине Брус у проширеном саставу, као опуномоћени представници ПАРТИЈЕ 

УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ, подносиоца Изборне листе ПАРТИЈА 

УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ-МИЛАН КРКОБАБИЋ, на изборима за 

одборнике Скупштине општине Брус расписаним за 21. јун 2020. године. 

  

         ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БРУС 

  

БРОЈ:013-23/2020            ПРЕДСЕДНИК  

13.05.2020. године                              Андрија Несторовић, дипл.правник, с.р. 

_________________________________ 
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 А К Т А 

        УПРАВНОГ СУДА 

 

Република Србија 

УСТАВНИ СУД 

ОДЕЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ 

I-4 У 52/19 

04.03.2020. године 

Б е о г р а д 

 

 Уставни суд, и то судија Мира Василијевић као судија појединац, решавајући по тужби 

тужиоца Аранђела Стојковића из Бруса, Јосипа Панчића 22, кога заступа пуномоћник Љубодраг 

Вуковић, адвокат из Крушевца, Бирчанинова 2/3, против туженог Скупштине општине Брус, због 

ћутања управе, у предмету додељивања мандата, дана 04.03.2020. године донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Тужба СЕ ОДБАЦУЈЕ. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Тужилац је дана 28.12.2018. године поднео Управном суду тужбу против Општине Брус, 

због ћутања управе, у којој је навео да се 06.08.2018. године писмено обратио Скупштини општине 

Брус, конкретно секретару Скупштине, са захтевом да се на наредној седници Скупштине општине 

њему додели мандат одборника у складу са првобитно поднетим захтевом и пресудом Управног 

суда I-1 Уж 178/18 од 23.07.2018. године, а то имајући у виду да је на локалним изборима за 

Скупштину општине Брус одржаним 24.04.2016. године, освојио одборнички мандат, који је 

потврђен на седници Скупштине општине, као и да му је одборнички мандат престао 17.05.2016. 

године због избора на функцију заменика председника Општине Брус, коју је обављао до 

27.04.2018. године, када је разрешен, па је након тога поднео захтев да му се изврши повраћај 

мандата одборника, који захтев је одбијен одлуком СО Брус 02-17/2018-I од 15.06.2018. године, а 

мандат потврђен одборнику Радоју Лазићу. Даље је навео да је на наведену одлуку поднео жалбу 

Управном суду, по којој је суд донео пресуду Уж 178/18 од 23.07.2018. године, којом је жалба 

усвојена и поништена одлука од 15.06.2018. године. Међутим, тужени и даље не поступа по 

захтеву тужиоца, чиме је пропустио све разумне рокове за доношење одлуке по поднетом захтеву 

од 06.08.2018. године, а који је само један од поднетих захтева. 

 Како поднета тужба не садржи све елементе прописане одредбом члана 22. став 1. Закона о 

управним споровима („Службени гласник Републике Србије“, број 111/09, и то правилну ознаку 

туженог органа против кога је поднета тужба због ћутања управе, те како наведени недостатак 

спречава даљи рад суда у овој управној ствари, то је Управни суд решењем од 27.02.2019. године, 

наложио пуномоћнику тужиоца да у року од 15 дана од дана достављања тог решења отклони 

недостатак, уз упозорење да ће тужба бити одбачена у случају непоступања по решењу овог суда у 

остављеном року. 
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 Поднеском од 21.03.2019. године, поступајући по решењу суда од 27.03.2019. године, 

пуномоћник тужиоца је као тужени орган означио Скупштину општине Брус. Предложио је да суд 

наложи Скупштини општине Брус да донесе решење о захтеву за повраћај мандата одборника 

Скупштине општине Брус и потврди мандат тужиоцу, или да суд у спору пуне јурисдикције својом 

пресудом непосредно реши ову управну ствар, тако да ће тужиоцу потврдити мандат одборника 

Скупштине општине Брус са даном 27.04.2018. године. 

 У поступку претходног испитивања поднете тужбе, Управни суд је нашао да је тужба 

недозвољена. 

 Одредбом члана 3. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09), 

прописано је да у управно спору суд одлучује о законитости коначних управних аката, осим оних 

у погледу којих је предвиђена другачија судска заштита. Одредбом члана 15. истог закона, 

прописано је да се управни спор може покренути и када надлежни орган о захтеву, односно жалби 

странке није донео управни акт под условима предвиђеним овим законом. Одредбом члана 4. 

Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09) прописано је да управни акт, 

у смислу овог закона, јесте појединачни правни акт којим надлежни орган, непосредном применом 

прописа, решава о одређеном праву или обавези физичког или правног лица, односно друге 

странке у управној ствари. 

 Из доказа приложених уз тужбу призлази да је тужилац поднео тужбу због ћутања управе, 

јер тужени није донео одлуку по његовом захтеву од 06.08.2018. године, да му се на наредној 

седници Скупштине општине Брус додели мандат одборника који му је престао 17.05.2016. 

године, због избора на функцију заменика  председника Општине Брус, коју је обављао до 

27.04.2018. године, када је разрешен, а све то у складу са првобитно поднетим захтевом и 

пресудом Уставног суда I-1 Уж 178/18 од 23.07.2018. године. Даље произлази да је захтев тужиоца 

одбијен одлуком СО Брус 02-17/2018-I од 15.06.2018. године, а мандат потврђен одборнику Радоју 

Лукићу. 

 Како акт чије доношење тужилац тражи не представља акт коме је судска заштита 

обезбеђена у управном спору, не постоје ни законом предвиђени услови из наведене одредбе члана 

15. Закона о управним споровима, за подношење тужбе због ћутања управе, јер се оваква тужба 

може поднети само уколико се ради о недоношењу акта у погледу кога је судска заштита 

предвиђена у управном спору. 

 Са изнетих разлога, Управни суд је, применом члана 26. став 1. тачка 2. Закона о управним 

споровима, одлучио као у диспозитиву овог решења. 

 С обзиром да је тужбу одбацио, суд није посебно решавао о захтеву тужиоца за накнаду 

трошкова управног спора. 

 

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 

дана 04.03.2020. године, I-4 У 52/19 

 

            Судија 

        Мира Василијевић,с.р. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења тужилац може 

изјавити приговор посебном већу 

Управног суда у року од 8 дана од 

дана пријема решења. 

________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј          С Т Р А Н А 

 

 

101.РЕШЕЊЕ  о наставку спровођења изборних радњи у поступку 

   избора за одборнике СО-е Брус који су расписани 

4. марта 2020. године      129 
102.ОДЛУКА  о измени Одлуке о прописивању образаца за спровођење 

   изборних радњи у поступку избора одборника СО-е Брус 

   расписаних за 26. април 2020. године    130 

103.РОКОВНИК за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора 

   за одборника СО-е Брус расписаних за 21. јун 2020. године 131 

104.РЕШЕЊЕ  о утврђивању чланова у проширеном саставу Општинске 

   изборне комисије       136 

105.РЕШЕЊЕ  Управног суда       137 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

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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