ГОДИНА ХХIX БРОЈ 11.

17.05.2016. годинe

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

Конститутивна седница

На основу члана 10. Пословника о раду Скупштине општине Брус („Службени лист
општине Брус“, број 6/12 и 11/12)
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању верификационог одбора

I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Верификациони одбор у следећем саставу:
1. Силвана Ивковић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
2. Соња Стевовић-Петровић, са изборне листе НОВА СРБИЈА-МИЛУТИН ЈЕЛИЧИЋ
ЈУТКА
3. Марјана Ђокић, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ (СПС)-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ (ДСС)
II – Задатак Верификационог одбора је да на основу извештаја Општинске изборне комисије
утврди да ли су подаци из уверења о избору сваког одборника истоветни са подацима из извештаја
Општинске изборне комисије и о томе поднесе извештај Скупштини.
III – Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-15/2016-I
17.05.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Живадинка Чајић,с.р.
_____________________________________
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На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 9. Пословника о раду Скупштине општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
I - ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборника Скупштине општине Брус изабрани на изборима
одржаним 24. априла 2016. године и то:
1. СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
1. Силвана Ивковић, приватни предузетник из Бруса,
2. Александар Милисављевић, привредник из Бруса,
3. Слободан Видојевић, порески инспектор из Бруса,
4. Весна Петровић, доктор опште медицине из Бруса,
5. Сретен Милић, предузетник из Ливађа,
6. Иван Марковић, предузетник из Тршановаца,
7. Марија Исаиловић, професор из Бруса
2. СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ НОВА СРБИЈА-МИЛУТИН ЈЕЛИЧИЋ ЈУТКА
1. Милутин Јеличић-Јутка, дипл.инг.ацц. из Бруса,
2. Мирослав Панић, доктор медицине из Стројинаца,
3. Соња Стевовић-Петровић, доктор медицине из Бруса,
4. Зоран Раденковић, радник из Разбојне,
5. Ђорђе Савић, радник из Богиша,
6. Весна Маринковић, професор из Бруса,
7. Мирчета Миљковић, пољопривредник из Игроша,
8. Горан Терзић, предузетник из Осредака,
9. Живадинка Чајић, пензионер из Бруса,
10. Драгомир Ђорђевић, предузетник из Бруса,
11. Аранђел Стојковић, инжењер машинства из Бруса,
12. Мирјана Ђурђевић, дипломирани економиста из Бруса,
13. Саша Чукурановић, незапослен из Лепенца,
14. Горан Живковић, радник из Жуња,
15. Мирјана Михајловић, доктор медицине из Бруса,
16. Микица Пршић, пољопривредник из Криве Реке,
17. Ненад Ваљаревић, радник из Велике Грабовнице,
18. Биљана Живанчевић, економски техничар из Тршановаца,
19. Бошко Вулетић, пензионер из села Град.
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3. СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА
СРБИЈЕ (СПС)-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ (ДСС)
1. Марјана Ђокић, дипломирани инжењер пољопривреде из Дубаца,
2. Зоран Обрадовић, дипломирани агроном из Жиљака.
4. СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ГРУПА ГРАЂАНА „ДИСКО ПРЕДОЛАЦ“,
ПРЕДОЛАЦ-ДИСКО
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ПАРТИЈА

РАДИСАВ

1. Радисав Предолац, привредник из Разбојне.
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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-12/2016-I
17.05.2016. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Живадинка Чајић, с.р.
________________________________

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07) и члана 16. Пословника о раду Скупштине општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О
ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС

1. БИРА СЕ Мирослав Панић, доктор медицине из Стројинаца, за председника
Скупштине општине Брус, на период од 4 (четири) године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-16/2016-I
17.05.2016. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Живадинка Чајић, с.р.
_____________________________________
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На основу члана 40. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 38. став 1. и 2. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/08,
4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст) и члана 23. Пословника о раду Скупштине општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.05.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ, дипл.правник из Крушевца, ПОСТАВЉА СЕ за секретара
Скуштине општине Брус, на период од 4 (четири) године.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-17/2016-I
17.05.2016. године

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

На основу члана 32.став 1.тачка 1. и члана 41. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07 и 83/14) и члана 26. став 1. тачка 1. Статута општине Брус («Службени
лист општине Брус»,број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2016. године, донела је

ПОСЛОВНИК
О
РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Пословником Скупштине општине Брус уређује се: конституисање, организација, начин
припреме седница и рад Скупштине општине Брус (у даљем тексту: Скупштина), избор извршних
органа општине Брус, начин остваривања права и дужности одборника, јавност рада, као и друга
питања везана за рад Скупштине.
Питања у вези са организацијом и радом Скупштине која нису уређена Пословником
Скупштине општине Брус (у даљем тексту: Пословник), уређују се посебном одлуком Скупштине.
Члан 2.
Скупштина је највиши орган општине Брус који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, законом и Статутом општине Брус.
Скупштину чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним
гласањем, у складу са законом и Статутом општине Брус.
Члан 3.
Скупштину представља председник Скупштине.
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Члан 4.
У Скупштини је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо.
Члан 5.
Скупштина има печат округлог облика, пречника 30мм.
Печат садржи:»Република Србија, Скупштина општине Брус», а у дну печата се уписује
назив Брус.
У средини печата је грб Републике Србије.
Текст печата исписује се ћириличним писмом у концентричним круговима око грба.

II - КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
2.1. Конститутивна седница
Члан 6.
Конститутивну седницу Скупштине, после завршених избора за одборнике Скупштине,
заказује и сазива председник Скупштине из претходног сазива у року од 15 дана од дана
објављивања коначних резултата избора, тако да дан одржавања седнице буде најкасније 15 дана
од дана сазивања.
Ако председник Скупштине претходног сазива не сазове конститутивну седницу у року из
претходног става овог члана, седницу може сазвати најстарији одборник новог сазива у року од
7 дана од истека рока из става 1.овог члана, тако да дан одржавања седнице буде најкасније 10
дана од дана сазивања.
Члан 7.
До избора председника Скупштине,прву седницу Скупштине отвара и њоме руководи
најстарији одборник који је присутан на седници и који се прихвати те дужности (у даљем тексту:
председавајући), коме у раду помажу два најмлађа одборника са две изборне листе које су добиле
највећи број мандата у Скупштини, која су присутна на седници и који се прихватају те дужности,
као и секретар Скупштине претходног сазива.
Одредбе овог Пословника које се односе на овлашћења председника Скупштине сходно се
примењују на овлашћења председавајућег конститутивне седнице.
Члан 8.
На конститутивној седници Скупштине врши се потврђивање мандата одборника, избор
председника Скупштине и постављење секретара Скупштине.
По завршетку конститутивне седнице, Скупштина може одлучити, на предлог председника
Скупштине, да се истог дана одржи прва радна седница Скупштине.
2.2. Потврђивање мандата одборника
Члан 9.
Одборници стичу права и дужности одборника даном потврђивања мандата.
О потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина на конститутивној седници.
Скупштина доноси одлуку о потврђивању мандата одборника јавним гласањем, већином
од присутних одборника, на основу извештаја верификационог одбора. У гласању могу
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учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени у складу са законом и који имају
уверење Општинске изборне комисије да су изабрани за одборнике Скупштине.
Члан 10.
Скупштина, на предлог председавајућег, већином гласова присутних кандидата за
одборнике, образује верификациони одбор од три члана, у чији састав улазе по један представник
са три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини.
Верификационим одбором председава најстарији члан.
Члан 11.
По избору чланова верификационог одбора,кандидати за одборнике предају своја уверења
о избору, а одсутни кандидати достављају поштом или на други погодан начин.
Општинска изборна комисија доставља верификационом одбору извештај о спроведеним
изборима за одборнике у Скупштини.
По пријему материјала из претходних ставова овог члана, Скупштина на предлог
председавајућег, прекида седницу и одређује рок за подношење извештаја верификационог
одбора.
Члан 12.
Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору за одборника и
извештаја Општинске изборне комисије о спроведеним изборима.
Верификациони одбор,на основу извештаја Општинске изборне комисије утврђује да ли су
подаци из уверења о избору сваког одборника истоветни са подацима из извештаја Општинске
изборне комисије и о томе подноси извештај Скупштини.
Извештај верификационог одбора садржи следеће предлоге:
- да се потврде мандати одборника,
- да се не потврде мандати појединих одборника са образложењем,
- да се одложи потврђивање мандата појединих одборника са образложењем(у случају
несагласности података из уверења о избору и извештаја Општинске изборне комисије,
или издавања уверења о избору од неовлашћеног лица).
По пријему писаног извештаја верификационог одбора, седница Скупштине се наставља.
Члан 13.
На основу извештаја из претходног члана,Скупштина може одложити верификацију
мандата појединог одборника и обавестити Општинску изборну комисију да изврши проверу
ваљаности уверења о избору за одборника и о томе извести Скупштину најкасније у року од 5
дана.
По извршеној провери из става 1. овог члана, кандидату за одборника коме је потврђивање
мандата одложено, мандат се потврђује или се мандат додељује другом кандидату за одборника са
изборне листе, у складу са законом.
Члан 14.
Након потврђивања мандата,одборници потписују свечану изјаву која гласи:
«Заклињем се да ћу се у раду Скупштине у свему придржавати Устава, Закона и Статута
општине и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника руководећи се интересима
грађана».
Даном потврђивања мандата већине одборника престаје мандат одборника претходног
сазива Скупштине.
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2.3. Потврђивање мандата одборника ради попуњавања упражњеног одборничког
места
Члан 15.
Потврђивање мандата нових одборника који попуњавају упражњена одборничка места због
престанка мандата одборника којима је у складу са законом, престао мандат пре истека времена на
који су изабрани, врши се по поступку који важи за потврђивање мандата одборника после
спроведених избора за одборнике.
У гласању за потврђивање мандата нових одборника,поред одборника којима је мандат
потврђен, могу учествовати и кандидати за одборнике којима су мандати додељени у складу са
законом и који имају уверење Општинске изборне комисије да су изабрани.
2.4. Избор председника и заменика председника Скупштине и
постављење секретара Скупштине
а. Избор председника и заменика председника Скупштине
Члан 16.
Председник Скупштине бира се из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника,
на мандатни период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника.
Члан 17.
Предлог кандидата за председника Скупштине подноси се председавајућем у писаном
облику.
Одборник може учествовати у предлагању само једног кандидата.
Предлог садржи: име и презиме кандидата,биографију, назив изборне листе са које је
изабран, име и презиме представника предлагача, као и сагласност кандидата, такође у писаном
облику.
Члан 18.
Председавајући обавештава одборнике о свим примљеним предлозима кандидата за
председника Скупштине.
У име предлагача,представник предлагача има право да образложи предлог.
О предлогу кандидата за председника Скупштине отвара се расправа.
Након расправе, председавајући утврђује листу кандидата за председника Скупштине по
азбучном реду презимена.
Испред имена сваког кандидата ставља се редни број.
Члан 19.
Поступак гласања за избор председника Скупштине спроводи се према одредбама овог
Пословника којим је уређено одлучивање Скупштине тајним гласањем.
Тајним гласањем за избор председника Скупштине руководи комисија за спровођење
гласања коју чине председавајући седнице Скупштине коме помаже секретар из претходног сазива
и по један најмлађи одборник са две изборне листе које су освојиле највећи број мандата.
Члан 20.
Одборник може да гласа само за једног кандидата за председника Скупштине.
За председника Скупштине изабран је одборник за кога је гласала већина од укупног броја
одборника.
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Ако је предложен један кандидат и исти није добио потребну већину подноси се нови
предлог и поступак гласања се понавља.
Ако је предложено више кандидата , а ни један није добио потребну већину, поновиће се
гласање између два кандидата који су добили највећи број гласова.
Ако ни у поновљеном гласању на начин прописан претходним ставовима овог члана
председник Скупштине није изабран, целокупан поступак предлагања и избора се понавља.
Члан 21.
Председник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата гласања и преузима
вођење седнице.
Ако изабрани председник Скупштине није на седници,председавајући одборник наставља
са председавањем седницом до избора заменика председника Скупштине.
Члан 22.
Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводе се по истом поступку
којим је овим Пословником уређен избор председника Скупштине.
б. Постављење секретара Скупштине
Члан 23.
Скупштина поставља секретара Скупштине из реда дипломираних правника са положеним
стручним испитом за рад у органима државне управе и радним искуством од најмање три године у
струци.
Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине на мандатни период
од четири године и може бити поново постављен.
Предлог кандидата за секретара Скупштине садржи име и презиме кандидата, биографију
и сагласност кандидата у писаном облику.
Секретар Скупштине је постављен ако је добио већину гласова присутних одборника.
Ако кандидат за секретара Скупштине не добије потребан број гласова за постављење,
целокупан поступак за постављење се понавља.

III - ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ БРУС
Члан 24.
Извршни органи општине су:Председник и Општинско веће.
Председник представља и заступа општину.
Председник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да
обавља своју функцију.
Члан 25.
Општинско веће има седам чланова, од којих Скупштина бира пет, док су Председник и
заменик Председника општине чланови Општинског већа по функцији.
Председник општине је председник Општинског већа.
Члан 26.
Председник и заменик Председника општине бирају се из реда одборника.
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Чланови Општинског већа могу се бирати из реда одборника. Избором за члана
Општинског већа, одборнику престаје одборнички мандат.
Председника,заменика Председника и чланове Општинског већа бира Скупштина на
мандатни период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине.
Члан 27.
Кандидата за председника општине предлаже председник Скупштине.
Кандидат за Председник општине предлаже кандидата за заменика председника општине и
кандидате за чланове Општинског већа које бира Скупштина.
Предлог из става 1 и 2 овог члана садржи: име и презиме кандидата, биографију,назив
изборне листе са које је изабран, име и презиме представника предлагача, као и сагласност
кандидата, такође у писаном облику.
Члан 28.
После завршеног предлагања,председник Скупштине отвара претрес и утврђује
јединствену листу предлога кандидата за Председника, заменика Председника општине и чланове
Општинског већа.
Гласање се врши на гласачком листићу, заокруживањем редног броја испред имена
кандидата или заокруживањем имена кандидата за кога одборник гласа.
Гласање из става 1 овог члана се врши одвојено, а према одредбама овог Пословника о
одлучивању Скупштине, тајним гласањем.
Члан 29.
За Председника и заменика Председника општине изабран је кандидат који је добио
већину од укупног броја одборника Скупштине.
За чланове Општинског већа изабрани су кандидати који су добили већину од укупног
броја одборника Скупштине.
Изабрани Председник, заменик Председника општине и чланови Општинског већа
ступају на дужност по објављивању резултата гласања.
Након објављивања резултата гласања чланови Општинског већа потписују свечану изјаву
која гласи:
«Заклињем се да ћу се у раду Општинског већа у свему придржавати Устава, Закона и
Статута општине и да ћу часно и непристрасно вршити дужност члана Општинског већа
руководећи се интересима грађана».
Члан 30.
Ако у поступку гласања за избор, Председник, заменик Председника општине или чланови
Општинског већа не добију потребну већину, гласање се понавља.
Ако ни у другом кругу гласања за избор Председника,заменика Председника и чланова
Општинског већа предложени кандидати не добију потребну већину, целокупан поступак избора
се понавља.
Уколико и после поновљеног поступка избора,Председник,заменик Председника и чланови
Општинског већа нису изабрани, заказује се нова седница Скупштине у року који не може бити
дужи од осам дана, на којој се врши избор Извршних органа Општине по одредбама чланова 2830. овог Пословника.
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Члан 31.
Председнику општине престаје мандат разрешењем, престанком мандата Скупштине и
подношењем оставке.
Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на
образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење Председника општине мора се расправљати и одлучивати у року
од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине
Ако Скупштина не разреши Председника општине, одборници који су поднели предлог за
разрешење не могу поново предложити разрешење пре истека рока од шест месеци од одбијања
претходног предлога.
Члан 32.
Престанком мандата Скупштине престаје мандат Председника, заменика Председника
општине и Општинског већа, с тим што они врше текуће послове из своје надлежности до ступања
на дужност новог Председника, заменика Председника општине и Општинског већа, односно
председника и чланова привременог органа ако је Скупштини престао мандат због распуштања.
Члан 33.
Разрешењем Председника општине престаје мандат заменику Председника општине и
Општинском већу.
Заменик председника општине, односно члан Општинског већа, могу бити разрешени пре
истека мандата, на предлог Председника општине или најмање једне трећине одборника, на исти
начин на који су изабрани .
Истовремено са предлогом за разрешење заменика Председника општине или члана
Општинског већа, Председник општине је дужан да Скупштини поднесе предлог кандидата за
избор новог заменика Председника општине или члана Општинског већа.
Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.
Председник, заменик Председника или члан Општинског већа који су разрешени или су
поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог Председника,
заменика Председника општине или члана Општинског већа.

IV - ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ
4.1. Председник Скупштине
Члан 34.
-

Председник Скупштине:
представља Скупштину;
сазива седнице, предлаже дневни ред седнице и председава седницама Скупштине;
остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем;
стара се о примени Пословника Скупштине и одржавању реда на седницама Скупштине;
стара се о остваривању јавности рада Скупштине;
потписује акта које доноси Скупштина;
стара се о благовременом и усклађеном раду радних тела Скупштине;
врши и друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником и Одлукама Скупштине.

Члан 35.
Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран
оставком, разрешењем или престанком мандата одборника.
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Ако је оставка поднета усмено или у писаној форми на седници Скупштине, Скупштина
на истој седници утврђује да је председнику Скупштине престала функција.
Између две седнице, председник Скупштине подноси оставку у писаној форми. О оставци
председника Скупштине одмах се обавештавају одборници, а Скупштина на првој наредној
седници утврђује да му је даном подношења оставке престала функција.
О поднетој оставци не отвара се расправа, нити се одлучује, већ се престанак функције
председника по овом основу само констатује.
Члан 36.
Председник Скупштине може бити разрешен пре истека времена на које је изабран, на
исти начин на који је биран, сходном применом одредби овог Пословника којим је уређен
поступак његовог избора.
Скупштина је обавезна да се о предлогу за разрешење председника Скупштине изјасни на
првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана од дана подношења предлога.
Члан 37.
У случају престанка мандата одборника наступањем случаја из члана 143. став 1. тачке 3.
до 8. овог Пословника, председнику Скупштине престаје функција председника даном одржавања
седнице на којој је утврђено да му је мандат престао.
Члан 38.
У случају престанка функције председника Скупштине пре истека времена на које је
изабран дужност председника Скупштине до избора новог председника врши заменик
председника Скупштине.
У случају престанка функције председника Скупштине, Скупштина ће на истој, а
најкасније на наредној седници започети поступак избора председника Скупштине у складу са
одредбама овог Пословника.
Гласањем за избор председника Скупштине руководи, комисија за спровођење гласања,
коју чине заменик председника и по један најмлађи одборник са две изборне листе које су освојиле
највећи број мандата.
4.2. Заменик председника Скупштине
Члан 39.
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности,
спречености да обавља дужност или на основу посебног овлашћења председника Скупштине.
У случају одсутности или спречености заменика председника Скупштине да обавља
дужност, Скупштина ће овластити лице које ће обављати функцију председника Скупштине до
избора председника, потписима једне трећине одборника.
Заменик председника Скупштине помаже председнику Скупштине у вршењу послова из
његове надлежности.
Члан 40.
Заменику председника Скупштине престаје функција пре истека мандата на које је изабран
оставком, разрешењем или престанком мандата одборника, по поступку и на начин предвиђен за
престанак функције председника Скупштине.
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4.3. Секретар Скупштине
Члан 41.
Секретар Скупштине стара се о обављању стручних и других послова у вези са сазивањем
и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела, руководи стручним и административним
пословима везаним за њихов рад и обавља друге послове утврђене законом, одлукама Скупштине
и овим Пословником.
У случају одсутности или спречености секретара да обавља послове из става 1. овог
члана,он може овластити лице из неког од органа Општине Брус, са истим квалификацијама, да
обави одређене послове. Секретар је у обавези да о напред наведеном обавести председника
Скупштине писаним путем .
Члан 42.
Секретару Скупштине престаје функција пре истека времена на које је постављен,
разрешењем или оставком.
Скупштина може разрешити дужности секретара Скупштине пре истека времена на које је
постављен, по предлогу, на начин и по поступку предвиђеном за његово постављење.
У случају подношења оставке, секретару скупштине престаје функција даном одржавања
седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници Скупштине, ако је оставку
поднео у времену између две седнице.
4.4. Одборничке групе
Члан 43.
У Скупштини се образују одборничке групе, по правилу најкасније осам дана од дана
конституисања Скупштине.
Одборничку групу чине одборници који припадају истој или различитим политичким
странкама, односно групама грађана.
Одборничка група има најмање пет одборника.
Одборничка група се образује тако што се председнику Скупштине подноси списак
чланова који је потписао сваки члан одборничке групе. На списку се посебно наводи председник и
заменик председника одборничке групе.
Одборник може да буде члан само једне одборничке групе.
Члан 44.
Одборничка група учествује у раду Скупштине на начин утврђен овим Пословником.
Одборничка група заузима заједничке ставове о питањима која разматра Скупштина,
покреће иницијативе за разматрање појединих питања и предлаже доношење општих аката
Скупштине.
Члан 45.
Одборничку групу представља председник одборничке групе.
Одборничка група има заменика председника одборничке групе који га замењује у случају
његове одсутности.
У току седнице Скупштине,одборничка група може овластити једног члана да представља
одборничку групу по одређеној тачки дневног реда.
Ако одборничку групу представља заменик председника, односно овлашћени
представник, он преузима овлашћења председника одборничке групе.
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Члан 46.
Председник одборничке групе, у писаном облику обавештава председника Скупштине о
промени састава одборничке групе.
Приликом приступања нових чланова одборничкој групи, председник одборничке групе
доставља председнику Скупштине њихове потписане изјаве о приступању.
У случају да одборник иступа из састава одборничке групе, о томе писаним путем
обавештава председника Скупштине.
О образовању нове одборничке групе и о променама у постојећим, председник Скупштине
обавештава одборнике на првој наредној седници.
Члан 47.
Стручне и административно-техничке послове за потребе одборничких група обавља
надлежни одсек Општинске управе за скупштинске послове.

V - РАДНА ТЕЛА
5.1. Образовање и састав радних тела
Члан 48.
За разматрање и решавање питања из надлежности Скупштине и вршења других послова у
складу са овим Пословником образују се стална и повремена радна тела.
Члан 49.
Као стална радна тела образују се савети и комисије који дају мишљење на предлог одлука
и других аката које доноси Скупштина и обављају друге послове из области за које су образоване.
Повремена радна тела Скупштина образује актом којим се одређује састав, број чланова и
задатак тела, као и рок за извршавање задатака.
Члан 50.
Председника и чланове радних тела бира и разрешава Скупштина на предлог одборничких
група.
За председника и чланове радног тела, поред одборника могу се бирати и грађани чији број
не може бити већи од броја одборника у радном телу.
Чланови радног тела не могу бити чланови Општинског већа.
Члан 51.
Радна тела имају по пет чланова.
Одборник може бити члан највише два радна тела Скупштине.
Одборничке групе предлажу чланове радних тела сразмерно броју одборника у
Скупштини.
Члан 52.
У случају да нека одборничка група не жели да предложи чланове радних тела, тај број
чланова радних тела предлажу остале одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у
Скупштини.
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Члан 53.
О предложеној листи за избор радног тела Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.
Чланови сталних радних тела су изабрани ако се за њих изјасни већина присутних
одборника.
Ако чланови радног тела не буду изабрани цео поступак избора се понавља.
Члан 54.
Скупштина именује председника радног тела и његовог заменика.
Члан 55.
Скупштина може и пре истека рока на који су чланови радних тела изабрани, разрешити
поједине чланове радног тела и изабрати нове, путем појединачног кандидовања и избора.
Предлог може поднети група од 10 одборника, председник сталног радног тела и
председник Скупштине у писаној форми уз образложење.
Члан сталног радног тела разрешен је кад за то гласа већина присутних одборника.
Члан сталног радног тела може поднети оставку на место члана.
5.2. Седнице радних тела
Члан 56.
Седницу сталног радног тела сазива председник тела по сопственој иницијативи или на
иницијативу већине чланова сталног радног тела, а дужан је да сазове седницу на захтев
председника Скупштине.
Члан 57.
Радно тело ради у седници којој присуствује већина чланова радног тела, а одлучује
већином гласова присутних чланова радног тела.
Седница радног тела сазива се најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине, а
може се сазвати и у краћем року ако за то постоје разлози.
Члан 58.
Седници сталног радног тела обавезно присуствује представник предлагача акта и
материјала који се на седници Скупштине разматрају.
У раду радног тела могу учествовати стручни радници без права одлучивања.
Седници радних тела може присуствовати и учествовати у раду без права одлучивања и
одборник који није члан радног тела.
Члан 59.
Након завршетка претреса радно тело подноси Скупштини извештај у коме дају своје
мишљење и предлоге у вези аката који су разматрани.
Радно тело одређује известиоца који на седници Скупштине, по потреби образлаже
извештај радног тела.
На седници радног тела води се записник.
У записник се обавезно уносе:имена присутних,предлози изнети на седници, ставови
радног тела, свако издвојено мишљење као и извештај радног тела.
Стручну обраду аката и других материјала за седнице сталног радног тела врши
Општинска управа.
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5.3.Стална радна тела
Члан 60.
Број радних тела, назив, састав, надлежност, начин избора и начин рада сталних радних
тела утврђује се актом о њиховом образовању који доноси Скупштина у складу са Статутом
општине.
5.4. Повремена радна тела
Члан 61.
Повремена радна тела Скупштина образује актом којим се одређује задатак тела, састав,
број чланова и време на које се образује или рок за завршетак задатка.
Актом о образовању тела уређује се и питање обављања стручних и административнотехничких послова за то радно тело.
Председник и чланови повременог радног тела могу бити бирани из реда одборника и
грађана.
Скупштина обавезно формира анкетну комисију као повремено радно тело, ако то
затражи најмање једна трећина од укупног броја одборника, а одлуком о њеном формирању
регулише њен састав, задатке и начин рада.

VI - СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
6.1. Припремање и сазивање седнице
Члан 62.
Скупштина ради и одлучује у седницама.
Седнице могу бити:
- редовне, које се одржавају по потреби а најмање једном у три месеца,
- по хитном поступку и
- свечана седница која се одржава поводом 19. Августа-празника општине Брус.
Седнице Скупштине сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једном у три
месеца.
Члан 63.
О припремању седнице стара се председник Скупштине уз помоћ секретара Скупштине.
Предлоге примљене од овлашћеног предлагача председник Скупштине уврстиће у предлог
дневног реда.
Председник Скупштине се стара да сва питања која су унета у предлог дневног реда буду
претходно расправљена у надлежном радном телу.
Члан 64.
У поступку
припреме седнице Скупштине, председник Скупштине сарађује са
председницима одборничких група и упознаје их са предлогом дневног реда и другим питањима
од значаја за одржавање седнице.
Члан 65.
Седницу Скупштине сазива председник Скупштине по сопственој иницијативи, на захтев
Председника општине, Општинског већа или најмање једне трећине одборника Скупштине.
Када седницу Скупштине сазива на захтев Председника општине, Општинског већа или
најмање једне трећине одборника, председник Скупштине је дужан да седницу закаже у року од
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седам дана од подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15
дана од дана подношења захтева.
Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу
може заказати подносилац захтева који предлаже дневни ред седнице, а седницом председава
одборник кога одреди подносилац захтева.Подносилац захтева може поводом истог захтева само
једном заказати седницу, а на седници се разматрају само питања која су била повод за сазивање
ове седнице.
Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не
постоји кворум потребан за одлучивање, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује
Скупштина.
Члан 66.
Седница Скупштине сазива се писаним путем.
Позив за седницу садржи место и време одржавања седнице са предлогом дневног реда.
Позив за седницу доставља се одборницима најкасније седам дана пре дана одређеног за
одржавање седнице.
Изузетно, када постоје оправдани разлози, рок за достављање позива из претходног става
може бити и краћи.
Члан 67.
У предлог дневног реда седнице Скупштине могу се уврстити предлози аката који су
припремљени у складу са законом, Статутом општине и овим Пословником.
Предлагач председнику Скупштине упућује предлог акта у писаном облику, са
образложењем.
У предлог дневног реда седнице Скупштине могу се уврстити материјали које подносе
Председник општине, Општинско веће, одборник, одборничка група, најмање 1/3 одборника,
грађани путем грађанске иницијативе, односно други овлашћени предлагач у складу са Законом и
општим актима Скупштине.
Предлог општег и појединачног акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са
образложењем.
Предлози који немају карактер општег, односно појединачног акта, као што су препоруке,
извештаји, планови, програми и слично, подносе се Скупштини општине у облику у коме их
Скупштина општине разматра са предлогом акта у облику у коме га Скупштина општине
прихвата, доноси, усваја или даје сагласност.
Председник Скупштине може одбити да у предлог дневног реда унесе оне предлоге и
питања која нису из надлежности Скупштине или за која сматра да нису довољно припремљена да
би се о њима могло расправљати и одлучивати на седници или нису достављени у облику
прописани овим чланом о чему обавештава подносиоца предлога у року од три дана од дана
пријема предлога.
Члан 68.
Уз позив за седницу одборницима се доставља материјал који се односи на предложени
дневни ред, као и извод из записника са претходне седнице.
Изузетно, материјал за седницу може се уручити одборницима најкасније до почетка
седнице,кад постоје оправдани разлози (извештаји и предлози радних тела која заседају после
достављања позива и материјала за седницу, материјали чије се кашњење није могло предвидети и
друго), или се може усмено изложити од стране предлагача.
Материјал који је саставни део акта који се разматра, а који се из техничких разлога не
може на економичан и целисходан начин умножити и доставити одборницима уз позив за седницу
(урбанистички планови са графичким прилозима, скице у већој размери, обимније студије и
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извештаји и слично) ставља се на располагање одборницима код секретара Скупштине и доставља
председницима одборничких група.Када је то технички могуће, овај материјал се може доставити
у електронском облику.
Члан 69.
Позив за седницу доставља се одборницима, Председнику и заменику Председника
општине, начелнику и руководиоцима организационих јединица Општинске управе и
Општинском правобраниоцу, овлашћеним предлагачима и известиоцима.
У раду седнице Скупштине општине од позваних лица могу да узму учешће по тачкама
дневног реда само лица којима председник Скупштине да реч.
Представници предузећа, организација и установа чији је оснивач Општина позивају се на
седницу кад се разматрају питања из њиховог делокруга.
На седницу Скупштине могу се позвати и представници других државних органа и
организација, као и друга лица за која председник Скупштине процени да је потребно њихово
присуство или учешће у раду Скупштине.
О начину доставе материјала за седницу лицима из става 2. и 3. овог члана одлучује
председник Скупштине, руководећи се начелима целисходности и економичности у раду
Скупштине.
Члан 70.
Предлог дневног реда утврђује председник Скупштине на основу извештаја секретара
Скупштине о приспелим материјалима.
Члан 71.
Председник Скупштине отвара седницу и на основу извештаја секретара утврђује да ли
седници присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање.
Истовремено, председник Скупштине даје потребна објашњења у вези са радом на седници
и другим питањима, уколико оцени да за тим има потребе.
Скупштина може пуноважно одлучивати ако седници присуствује већина од укупног броја
одборника. Ако се утврди да већина одборника није присутна, председник Скупштине ће одредити
краћи прекид седнице у трајању од 30 минута како би се обезбедио кворум. Ако се кворум не
обезбеди ни после прекида, председник Скупштине одлаже седницу за одговарајући дан и сат. О
одлагању седнице обавештавају се писаним путем само одсутни одборници.
Ако председник Скупштине у току седнице,пре гласања посумња да седници не
присуствује већина одборника, наложиће прозивање или пребројавање. Прозивка или
пребројавање пре гласања извршиће се и кад то затражи неко од одборника, с тим што ће
председник Скупштине одредити начин утврђивања кворума.
Прозивање на седници врши секретар Скупштине.
Члан 72.
Пре утврђивања дневног реда усваја се извод из записника са претходне седнице
Скупштине.
О примедбама на извод из записника одлучује се без расправе.
Члан 73.
Када председник Скупштине утврди да седници присуствује потребан број одборника,
приступа се утврђивању дневног реда.
Председник Скупштине може предложити измене и допуне предложеног дневног реда.
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Измене и допуне предложеног дневног реда могу предлагати Председник општине,
Општинско веће, одборник, 1/3 одборника и одборничка група. Предлози се достављају
председнику Скупштине у писаној форми, најкасније до почетка седнице.
О предлозима за измене и допуне дневног реда не води се расправа.
Предлог за повлачење поједине тачке дневног реда може поднети само њен предлагач.
Предлог за повлачење из претходног става може се поднети писаним путем председнику
Скупштине, или усмено на седници Скупштине општине, све до закључења расправе по тој тачки
дневног реда.
О предлогу за повлачење поједине тачке дневног реда, Скупштина се не изјашњава, већ
председник Скупштине о томе само обавештава одборнике и констатује повлачење.
Члан 74.
Дневни ред утврђује се већином гласова присутних одборника.
Одборници се прво изјашњавају о сваком предлогу за измену и допуну дневног реда по
редоследу предлога (осим у случају предлога за повлачење тачке са дневног реда о којој се не
одлучује, већ председник Скупштине само констатује повлачење), а затим о дневном реду у
целини.
Нове тачке које су унете у дневни ред на основу предлога за проширење предложеног
дневног реда, увршћују се у дневни ред по редоследу предлагања, односно прихватања на
Скупштини општине, као последње тачке дневног реда, осим када се ради о предлогу акта за чије
се доношење предлаже хитан поступак или предлагач уз предлог за проширење дневног реда,
предложи и њен редослед у дневном реду.
Када се Скупштина изјасни о предлогу дневног реда у целини, председник Скупштине
објављује утврђени дневни ред седнице Скупштине.
Члан 75.
Након усвајања дневног реда прелази се на расправу и одлучивање по утврђеном дневном
реду.
Скупштина може,у току седнице без расправе извршити измене у редоследу разматрања
појединих тачака дневног реда или извршити спајање појединих тачака дневног реда у погледу
расправе, а одлучивати о свакој посебно.
На почетку разматрања предлога ,представник предлагача може образложити предлог.
Поред предлагача, на седници Скупштине има право да говори сваки
одборник,Председник и заменик Председника општине, члан Општинског већа, начелник
Општинске управе и Општински правобранилац.
Право да говоре имају и чланови радног тела који нису одборници, када се разматрају
питања из делокруга тог радног тела.
Скупштина може одлучити да по одређеним питањима саслуша представнике предузећа,
установа, органа и организација, као и поједине грађане.
Члан 76.
На седници Скупштине може се говорити тек по добијању речи од председника
Скупштине, по редоследу пријављивања.
Говорник може да добије реч по други пут тек пошто се исцрпи листа говорника и када
председник оцени да питање које је на дневном реду није довољно расправљено.
Представник предлагача и известилац радног тела могу одмах добити реч када то затраже,
да би добили потребна објашњења, допунили или изменили предлог акта.
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Председнику општине,представнику предлагача и секретару Скупштине даје се реч када је
затраже да би објаснили или допунили образложење предлога или пружили објашњења у вези са
применом Пословника.
Председник одборничке групе који жели да изнесе став те групе о питању о коме се води
расправа, има право да добије реч преко реда, с тим да не може да говори дуже од времена
предвиђеног за излагање других говорника и само једанпут по тој тачки дневног реда.
Члан 77.
Време излагања говорника,осим Председника општине,представника предлагача и
известиоца радног тела не може бити дуже од пет минута.
У случају прекорачења времена одређеног у претходном ставу,председник Скупштине ће
опоменути говорника да је време за излагање протекло, а ако говорник за наредни минут не
заврши говор, председник ће му одузети реч.
Члан 78.
Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду и о коме је отворена
расправа.
Ако се говорник удаљи од дневног реда,председник ће га опоменути да се држи дневног
реда .Уколико говорник не поступи по опомени председник ће му одузети реч.
Говорника може прекинути и опоменути на ред само председник Скупштине.
Није дозвољено ометање говорника и коментарисање његовог излагања.
Председник Скупштине се стара да говорник не буде ометан у свом излагању.
Члан 79.
Поводом сваке тачке дневног реда се расправља док има пријављених говорника.
Кад се закључи расправа о одређеном питању, расправа по том питању се не може поново
отварати на истој седници.
Члан 80.
Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине.
Одборници су дужни да се обраћају другима са уважавањем.
Није дозвољено коришћење увредљивих израза нити изношења чињеница и оцена које се
односе на приватни живот одборника и других лица.
Члан 81.
Уколико се одборник у свом излагању на седници Скупштине увредљиво изрази о другом
одборнику, на расној, верској или родној основи, или на други начин увреди његов углед и
достојанство, наводећи његово име и презиме или функцију, одборник има право на реплику, само
једанпут у трајању од три минута.
Председник Скупштине одлучује да ли ће дати право на реплику из става 1. овог
члана.Уколико председник Скупштине не дозволи реплику, одборник који је тражио реплику
може захтевати да се о томе изјасни Скупштина.
Реплика на реплику није дозвољена.
Члан 82.
Председник Скупштине је дужан да поступа у складу са овим Пословником и да се стара о
његовој примени.
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Сваки одборник има право да укаже на повреду Пословника која је учињена пре почетка
или у току седнице Скупштине.
Одборник не може да укаже на повреду Пословника на коју је већ претходно указано.
Уколико је поступак за који одборник сматра да представља повреду Пословника учињен
пре почетка седнице Скупштине,одборник на то указује председнику Скупштине у писаном
облику, најкасније до почетка седнице Скупштине, о чему председник Скупштине обавештава
одборнике и даје објашњење. Ако одборник остане при тврдњи да је повреда учињена, Скупштина
без претреса одлучује о том питању.
Члан 83.
Уколико је поступак за који одборник сматра да представља повреду Пословника учињен
на седници,одборник има право да на ту повреду усмено укаже и то непосредно по учињеној
повреди. Председник Скупштине даје реч одборнику одмах по завршеном излагању претходног
говорника.
Излагање одборника не може трајати дуже од три минута.
Одборник је дужан да наведе који члан Пословника је повређен и да образложи у чему се
састоји повреда.
Председник Скупштине је дужан да да објашњење поводом изречене примедбе на
Пословник.Ако одборник остане при тврдњи да је повреда учињена ,о том питању одлучује
Скупштина без претреса.
6.2. Одржавање реда на седници
Члан 84.
О реду на седници Скупштине стара се председник Скупштине.
За повреду реда на седници Скупштине могу се изрећи следеће мере:опомена,одузимање
речи и удаљавање са седнице.
Опомену и одузимање речи изриче председник Скупштине.
Удаљавање са седнице изриче Скупштина без претреса на предлог предедника или
најмање три одборника.
Мера коју изрекне председник Скупштине примењује се док траје расправа о тачки
дневног реда у току које је мера изречена, а мера коју изрекне Скупштина примењује се на
седницу на којој је мера изречена.
Члан 85.
Опомена ће се изрећи одборнику који својим понашањем и говором на седници нарушава
ред или одредбе овог Пословника, односно не поштује правила пристојности, који говори пре него
што је добио реч, који износи чињенице које се односе на приватни живот других лица, који и
поред упозорења председника Скупштине говори о питању које није на дневном реду, који
прекида говорника у излагању, добацује или на други начин омета слободу говора као и
одборнику који је пришао говорници без одобрења председника Скупштине.
Члан 86.
Одборнику ће се одузети реч ако и после две изречене опомене повреди ред на седници,
повреди одредбе Пословника или не поштује правила пристојности.
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Члан 87.
Одборнику који и после изречене мере опомене односно мере одузимања речи настави да
у свом говору тешко вређа друге одборнике или друга лица,или на други начин руши углед
одборника, изазива неред, омета и спречава рад на седници изриче се мера удаљења са седнице.
Члан 88.
Одборник коме је изречено удаљење са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале и не
може присуствовати седници са које је удаљен.
Ако председник Скупштине применом мера утврђених у члану 84.овог пословника не може
да одржи ред на седници, одредиће кратак прекид седнице у трајању потребном да се успостави
ред, али не дуже од 30 минута.
Члан 89.
Одредбе о реду на седници и мере изрицања опомене и удаљавања са седнице примењују
се и према свим другим лицима која присуствују седници,а сходно се примењују и на седницама
радних тела.
6.3. Одлучивање
а. Опште одредбе
Члан 90.
Скупштина о сваком предлогу који је стављен на дневни ред седнице одлучује после
расправе, осим у случајевима у којима је овим Пословником одређено да одлучује без расправе.
Пре или после расправе Скупштина може одлучити да се поједина тачка скине са дневног
реда или да се одлучивање по том питању одложи и предлог акта врати предлагачу на допуну
односно измену, у складу са одредбама овог Пословника.
По окончању претреса о предлогу општег акта у начелу, прелази се на претрес и
одлучивање о поднетим амандманима, ако их је било, а затим на одлучивање о предлогу акта у
целини.
Уколико је амандман поднет од стране предлагача акта, исти постаје саставни део
предложеног акта и о њему се посебно не одлучује.
Члан 91.
Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника, ако законом или Статутом
општине није другачије утврђено.
Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника:
- о доношењу и промени Статута општине,буџета и урбанистичких планова;
- о расписивању референдума за територију општине;
- о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и одлуци о сарадњи са
јединицама локалне самоуправе у другим државама;
- о утврђивању назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених
места;
- о програму развоја општине;
- о јавном задуживању општине;
- о избору и разрешењу председника и заменика председника Скупштине;
- о избору и разрешењу Председника, заменика Председника општине и чланова
Општинског већа;
- у другим случајевима предвиђеним законом или Статутом општине.
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Одлука се сматра донетом када председник Скупштине констатује да је за њу гласала
већина прописана законом, Статутом општине и овим пословником.
б. Јавно гласање
Члан 92.
Одборници гласају изјашњавањем за предлог, против предлога или се уздржавају од
гласања.
Скупштина одлучује јавним гласањем дизањем руке, изузетно, уколико Скупштина
одлучи, гласање може бити и прозивком.
Када се гласа дизањем руке,председник прво позива да се изјасне одборници који гласају
«за», утврди број гласова, затим позива да се изјасне они који гласају «против», утврди број
гласова, а затим позива да дигну руке они који се уздржавају од гласања, па утврди и број тих
гласова. Кад је већина очигледна и кад се ради о питањима за које није прописана квалификована
већина, пребројаће се само гласови против и констатовати за које је решење већина гласала.
Поименично се гласа тако што одборници по прозивци изјављују да гласају «за» или
«против» или да су уздржани, односно изговарају пуно име и презиме кандидата за кога гласају,
уколико се гласа за именовање или постављење.
Поименично гласање се врши кад то одреди председник Скупштине или ако тако одлучи
Скупштина на предлог одборника без расправе, ради тачног утврђивања резултата гласања.
Председник Скупштине уз помоћ секретара Скупштине утврђује резултате гласања.
c.Тајно гласање
Члан 93.
Скупштина одлучује тајним гласањем кад је то предвиђено законом, овим Пословником
или посебном одлуком Скупштине.
Тајним гласањем руководи комисија за спровођење гласања коју чине секретар Скупштине
и два одборника које бира Скупштина, уколико овим Пословником или посебном одлуком
Скупштине није другачије прописано.
Члан 94.
Тајно гласање се врши на гласачким листићима.
Гласачки листићи су исте величине, облика и боје и оверени су печатом Скупштине.
Број гласачких листића једнак је броју одборника.
За свако поновљено гласање штампају се нови гласачки листићи.
Припрему гласачких листића обавља надлежна организациона јединица општинске управе
и предаје секретару Скупштине.
Члан 95.
Гласачки листић садржи предлог о коме се одлучује и опредељење «за» и «против».
На дну гласачког листића, реч «за» се исписује на левој страни,а реч «против» на десној
страни.
Одборник гласа тако што заокружује реч «за» или реч «против».
Члан 96.
Приликом избора, именовања или постављења, на гласачким листићима кандидати се
наводе редоследом утврђеним на листи кандидата.
Испред имена сваког кандидата ставља се редни број.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата или
заокруживањем имена кандидата за кога одборник гласа.
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Члан 97.
Одборнику се уручује гласачки листић након прозивке, што се и након пријема листића
евидентира на списку одборника.
Гласачка кутија мора бити празна и од провидног материјала.
На месту одређеном за гласање обезбеђује се тајност гласања.
Након гласања и последњег одборника, председник Скупштине закључује гласање.
Члан 98.
По закључењу гласања,комисија за гласање утврђује резултате гласања и председнику
Скупштине подноси извештај о резултатима гласања.
Извештај о резултатима гласања садржи:број одштампаних гласачких листића, број
употребљених гласачких листића убачених у гласачку кутију, број неважећих, број важећих
гласачких листића, број гласова «за», број гласова «против» предлога, односно број гласова које је
добио сваки кандидат. Извештај потписују сви чланови комисије.
Неважећим се сматра гласачки листић који није попуњен, који је попуњен тако да се не
може са сигурношћу утврдити за кога, односно за који предлог је одборник гласао, као и онај на
коме је заокружен већи број кандидата од броја кандидата који се бира.
Председник Скупштине констатује резултате гласања и објављује да је предлог прихваћен
или одбијен, односно који кандидат је изабран и колико гласова су добили поједини кандидати.

VII - АКТА СКУПШТИНЕ
7.1 Акта која доноси Скупштина
Члан 99.
Скупштина у вршењу послова из своје надлежности доноси: Статут општине,
одлуке,пословник, програме, стратегије, планове и друге опште акте,решења,закључке, препоруке
и друге акте у складу са законом, Статутом општине и овим Пословником и даје аутентична
тумачења општих аката које доноси.
Одлуком се на општи начин уређују питања из надлежности Скупштине општине.
Пословником се уређују питања од значаја за рад и организацију Скупштине.
Решењем се одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у
складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.
Закључком се одлучује о процедуралним питањима,о прихватању одређених предлога,
утврђују се ставови о будућем поступању у појединачним питањима, односно стварима, иницира
се доношење одлука, односно другог општег или појединачног акта.
7.2. Предлагање аката и претрес предлога аката
Члан 100.
Предлог акта из надлежности Скупштине може да поднесе председник Општине,
Општинско веће, одборник,1/3 одборника одборничка група или грађани путем грађанске
иницијативе, односно други овлашћени предлагач у складу са општим актима Скупштине.
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Члан 101.
Предлагач акта из члана 100. овог Пословника, подноси предлог акта у облику у коме се
акт доноси, са образложењем.
Образложење мора да садржи:правни основ,разлоге за доношење акта и циљеве који се
актом постижу, преглед одредаба које се мењају, односно допуњују, ако се предлаже одлука о
изменама, односно допунама.
Ако предлаже доношење акта по хитном поступку, предлагач акта је дужан да у
образложењу наведе разлоге за доношење тог акта по хитном поступку.
Ако је предлагач акта група одборника уз предлог мора бити назначен један одборник као
представник предлагача. Ако то није учињено, сматра се да је представник предлагача први
потписани одборник.
Члан 102.
Предлог одлуке или другог акта пре разматрања у Скупштини, одмах по пријему,
доставља се надлежним телима и Општинском већу, ако Општинско веће није предлагач одлуке
или другог акта.
Надлежна радна тела и Општинско веће у својим извештајима и мишљењима могу
предложити Скупштини да прихвати предлог акта у целини или предложити Скупштини да донесе
одлуку или други акт са изменама или допунама које предлажу у форми амандмана,у односу на
текст који је поднео предлагач, или да се предлог не прихвати.
Уколико надлежна радна тела и Општинско веће не доставе извештаје или мишљење из
претходног става овог члана,односно уколико Општинско веће није изабрано или радна тела нису
образована, Скупштина разматра предлог акта и одлучује и без тих извештаја и мишљења.
Члан 103.
Представник предлагача,може на почетку расправе, да изложи образложење предлога.
Он има право да учествује у расправи све до њеног закључења, да даје објашњења и износи своје
мишљење.
По закључењу расправе реч се не може дати ни предлагачу, одборнику или било којем
другом лицу.
Члан 104.
Расправа о предлогу акта у Скупштини почиње извештајем представника предлагача,затим
се расправља о предлогу акта у целини, а на крају се расправља о предложеним амандманима, ако
их је било.
У расправи поред одборника учествује и члан радног тела кога је одредило радно тело као
известиоца на седници Скупштине, који на позив председавајућег може давати потребна
објашњења.
После закључења расправе, прелази се на гласање о предлогу акта у целини.
Ако су на предлог општег акта поднети амандмани,прво се одлучује о амандманима, а
затим о предлогу општег акта у целини.
На предлог предлагача акта који је предмет расправе, Скупштина може вршити
интервенције у тексту предлога акта пре закључења расправе по тој тачки дневног реда, која има
карактер исправке техничке грешке.
Предлагач акта може повући или изменити предлог акта све до почетка гласања о предлогу
акта.
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7.3. Амандмани
Члан 105.
Предлог за измену и допуну предлога општег акта подноси се у облику амандмана.
Амандман могу поднети одборник Скупштине, Општинско веће, Председник општине,
стално радно тело Скупштине и одборничка група.
Члан 106.
Амандман се подноси председнику Скупштине најкасније до дана одређеног за одржавање
седнице Скупштине.
Општинско веће може поднети амандман и после овог рока, а најкасније до закључења
расправе о предлогу акта.
Амандман се подноси у писаном облику са образложењем.
Амандман садржи назив предлога општег акта на који се амандман односи,текст измена
односно допуна у целости,образложење са назначеним разлозима за подношење амандмана и
назив, односно име подносиоца амандмана.
Неблаговремени, непотпуни амандмани или амандмани који нису поднети у складу са
одредбама овог Пословника, не упућују се на разматрање о чему председник Скупштине
обавештава Скупштину на седници.
Члан 107.
О амандману се обавезно изјашњава предлагач општег акта и Општинско веће када оно
није предлагач, као и надлежно стално радно тело.
Амандман са којим се сагласи предлагач општег акта постаје саставни део предлога
општег акта и о њему се Скупштина не изјашњава.
Ако се предлагач општег акта у начелу слаже са амандманом, али се не сложи са
формулацијом амандмана, предложиће нову формулацију. О новој формулацији амандмана
предлагач се изјашњава на самој седници. Ако подносилац амандмана прихвати нову формулацију
амандмана, амандман постаје саставни део предлога општег акта.
Члан 108.
О амандманима се гласа према редоследу чланова општег акта на који се односе.
Ако је на исту одредбу општег акта поднето више амандмана,прво се одлучује о
амандману којим се предлаже брисање те одредбе, а затим о амандманима којим се предлаже
измена одредбе по редоследу подношења амандмана.
Амандмани које Скупштина прихвати постају саставни део предлога општег акта.

7.4. Доношење акта по хитном поступку
Члан 109.
Скупштина може по хитном поступку донети општи акт из своје надлежности ако за
доношење акта постоји неодложна потреба или ако би недоношење таквог акта имало или могло
имати штетне последице по интересе грађана, правних лица ,или за обављање послова из
надлежности општине.
Предлог општег акта за чије се доношење предлаже хитан поступак може се уврстити у
дневни ред седнице Скупштине ако је поднет најкасније до почетка седнице.,
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Општи акт се доноси по хитном поступку без претходног разматрања у радним телима
Скупштине, а предлог општег акта који се доноси мора се доставити одборницима најкасније до
почетка седнице.
Предлог да се акт донесе по хитном поступку подноси председник Општине,
Општинско веће, 1/3 одборника или овлашћени предлагач са образложењем о неодложној потреби
за доношење акта или о штетним последицама које би настале због недоношења акта по хитном
поступку.
Члан 110.
Изузетно се по хитном поступку може у току седнице Скупштине на дневни ред седнице
ставити и предлог за избор,именовање и постављење, као и разрешење и престанак функције, на
образложени предлог овлашћеног предлагача.
Члан 111.
О предлогу за уношење акта у дневни ред седнице по хитном поступку одлучује се без
расправе. Пре гласања о том питању Скупштина ће саслушати образложење предлагача.
Ако Скупштина усвоји предлог да се акт донесе по хитном поступку,предлог акта се
уноси у дневни ред седнице.Скупштина може у току седнице затражити хитно мишљење
надлежног сталног радног тела Скупштине и Општинског већа када оно није предлагач.
7.5. Седнице по хитном поступку
Члан 112.
Захтев за сазивање седнице по хитном поступку могу поднети Општинско веће и 1/2
одборника.
Захтев се подноси председнику Скупштине и мора бити у писаној форми са образложењем.
Уз захтев се доставља и предлог акта, односно материјала, у писаној форми, у складу са
одредбама овог Пословника.
Уколико председник Скупштине процени да је захтев оправдан, седницу сазива и одређује
дан и час њеног одржавања, најкасније у року од 24 сата, од пријема захтева.
У случају из става 4 овог члана, одборници се позивају телефоном или на други погодан
начин, а материјал се уручује на самој седници.
Члан 113.
Предлог акта, односно материјала, односно усменог излагања са предлогом акта или мера
које се усмено излажу, а који су предмет разматрања, расправе и одлучивања на седници
Скупштине општине заказаној по хитном поступку не разматрају надлежна скупштинска тела.
7.6. Свечана седница
Члан 114.
Свечану седницу Скупштине општине Брус сазива председник Скупштине поводом 19.
Августа – Преображење, празника општине Брус.
Седница Скупштине општине сазвана поводом 19. Агвуста је свечаног и протоколарног
карактера.
Свечана седница одржава се у сали Дома културе у Брусу.
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Члан 115.
Председник Скупштине седницу сазива свечаном позивницом која садржи комплетан
програм свечаности поводом обележавања дана општине Брус, у којој је посебно назначен дан и
час одржавања седнице, односно сала у којој ће седница бити одржана.
На свечаној седници Скупштине општине уручују се признања и награде општине Брус.
Члан 116.
За одржавање свечане седнице Скупштине општине није потребно присуство већине од
укупног броја одборника.
На свечаној седници Скупштине општине не отвара се расправа.
На свечаној седници Скупштине општине обавезно се позивају добитници признања и
награда.
На свечаној седници Скупштине општине поред председника Скупштине, односно
председника општине који уручују признања и награде могу говорити лауреати, односно
добитници признања и награда за годину у којој им се признања и награде додељују, као и
истакнути гости који желе да се обрате одборницима и позваним гостима.
7.7. Прекидање и закључивање седнице
Члан 117.
Када услед обимности дневног реда или из других разлога не може да се заврши претрес
по свим тачкама дневног реда у заказани дан, у случајевима који онемогућавају регуларни рад
Скупштине, као и из других оправданих разлога, Скупштина може одлучити, на предлог
председника Скупштине, да се седница прекине и да се закаже наставак у одређени дан и час, о
чему се писмено обавештавају само одсутни одборници.
Председник Скупштине прекида седницу када утврди недостатак кворума на седници, док
се кворум не обезбеди.
Скупштина може на предлог председника Скупштине или председника одборничке групе
да одреди паузу у раду седнице да би се извршиле потребне консултације или прибавила
мишљења потребна за спровођење расправе и доношење одлуке, у трајању од 15 до 45 минута.
Председник Скупштине може прекинути седницу и у другим оправданим случајевима.
Члан 118.
Седницу Скупштине закључује председник Скупштине после спроведеног одлучивања
по свим тачкама дневног реда и спроведене процедуре по одборничким питањима.
7.8. Потписивање и објављивање аката
Члан 119.
Акте донете на седници Скупштине потписује председник Скупштине, а тачност преписа
аката потписује секретар Скупштине.
Члан 120.
Изворник акта у тексту који је усвојен на седници Скупштине потписан од стране
председника Скупштине и оверен печатом Скупштине чува се у документацији Скупштине.
На основу изворника акта сачињавају се отправци аката у одговарајућем броју примерака,
који су истоветне садржине као изворник акта.
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О изради изворника акта и њихових отправака, о чувању изворника аката и њиховој
евиденцији, достављању стара се надлежни одсек Општинске управе за скупштинске послове.
Члан 121.
Сва акта која доноси Скупштина објављују се у «Службеном листу општине Брус».
О објављивању аката из става 1 овог члана стара се надлежни одсек Општинске управе за
скупштинске послове уз помоћ секретара Скупштине.
Секретар Скупштине, на основу изворног текста акта, даје исправку грешака у објављеном
тексту акта.
7.9. Записник
Члан 122.
О раду на седници Скупштине води се записник.
У записник се обавезно уносе следећи подаци:време и место одржавања седнице, име
председавајућег, имена одсутних лица са седнице, број одборника Скупштине који су присутни,
имена осталих присутних лица, дневни ред седнице, кратак ток седнице са садржајем питања о
којима се расправљало и имена говорника који су учествовали у расправи по појединим питањима,
резултат гласања о појединим питањима, број гласова за, против и уздржаних, односно број
гласачких листића за, против и неважећих у случају тајног гласања, донете одлуке по свакој тачки
дневног реда, изречене мере у случају повреде реда на седници, имена одборника који су
поставили одборничка питања.
Члан 123.
О раду на седници Скупштине могу се водити стенографске белешке као и снимање, ако се
за то створе услови.
Члан 124.
Председник Скупштине формулише поједине закључке који се уносе у записник.
Сваки одборник може захтевати да сам формулише своје предлоге или своје мишљење
ради уношења у записник.
Члан 125.
Записник са седнице потписује председник Скупштине и лице које је водило записник.

VIII - РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ РАТНОГ СТАЊА, НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ
ОПАСНОСТИ ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Члан 126.
Одредбе овог Пословника примењују се на рад Скупштине и радних тела у случају ратног
стања,непосредне ратне опасности или ванредног стања уколико овим Пословником или другим
општим актом Скупштине није другачије одређено.
Члан 127.
У случају ратног стања Општинско веће доноси акте из надлежности Скупштине, с тим
што је дужно да их поднесе на потврду Скупштини општине чим она буде у могућности да се
састане.
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Члан 128.
Председник Скупштине у случају ратног стања, непосредне ратне опасности или ванредног
стања:
- одређује време и место одржавања седнице Скупштине и радних тела;
- одлучује о начину позивања одборника и о начину и роковима достављања материјала за
седницу;
- може по потреби одредити посебан начин вођења,издавања и чувања записника са седница
Скупштине и њених радних тела;
- може одлучити да се предлози одлука и других општих аката, као и други материјали не
стављају на располагање средствима јавног информисања док Скупштина другачије не
одлучи;
У случају ратног стања,непосредне ратне опасности или ванредног стања предлози одлука
и других
општих аката, као и други акти које разматра Скупштина могу се ставити на разматрање и
одлучивање без претходног разматрања у радним телима, уколико Скупштина тако одлучи.
Члан 129.
Уколико не постоји могућност да се одржи седница Скупштине за време трајања ратног
стања непосредне ратне опасности или ванредног стања, Општинско веће доноси акте из
надлежности Скупштине, с тим што је дужно да исте поднесе на потврду Скупштини када она
буде у могућности да се састане, а најкасније у року од 30 дана од престанка ратног стања
непосредне ратне опасности или ванредног стања.
Члан 130.
Одборници су дужни да у случају ратног стања непосредне ратне опасности или
ванредног стања обавесте секретара Скупштине о свакој промени адресе пребивалишта или
боравишта.

IX - ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ
Члан 131.
Рад Скупштине доступан је јавности.
Члан 132.
Скупштина и радна тела у случају разматрања одређених питања изузетно могу
ограничити или искључити јавност из свог рада,из посебно оправданих разлога, и то на самом
почетку седнице, код утврђивања дневног реда.
Члан 133.
Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама
Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду, осим на
седницама које су тајне.
Члан 134.
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози
одлука, других прописа и општих аката, као и информативни и други материјал о питањима са
дневног реда Скупштине и радних тела.
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Члан 135.
Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања.Текст
службеног саопштења саставља надлежни одсек Општинске управе за скупштинске послове, а
његово давање одобрава председник Скупштине.
Конференцију за штампу у вези са питањима која разматра Скупштина може да
одржи председник или заменик председника Скупштине.

X - ПРАВА И ДУЖНОСТ ОДБОРНИКА
Члан 136.
Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине и радних тела чији је члан и
извршава поверене задатке.
Председник Скупштине може да одобри одборнику одсуство са седнице, о чему
обавештава Скупштину на почетку седнице.
Члан 137.
Одборник има право да предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима.
Одборник има право да буде обавештен о свим питањима и чињеницама чије му је
познавање потребно ради вршења функције одборника.Ово право одборник остварује
постављањем писаног питања и постављањем одборничког питања.
Право постављања писаног питања одборник остварује тако што писаним путем ван
седнице, тражи обавештења и објашњења од председника Скупштине, председника радних тела
Скупштине, Председника општине, Општинског већа, начелника Општинске управе и свих
изабраних, именованих и постављених лица од стране Скупштине општине о питањима која се
односе на послове из оквира њихових права и дужности, односно послове из надлежности органа
на чијем се челу налазе, а која су му потребна за вршење функције одборника.
Надлежни Одсек Општинске управе за скупштинске послове обезбеђује услове за вршење
дужности одборника и на њихово тражење пружа стручну помоћ у изради предлога за подношење
Скупштини, њеним радним телима, обезбеђује коришћење Службеног листа општине Брус и друге
документације неопходне за потпуно сагледавање одређених питања из делокруга рада органа
општине и радних тела Скупштине општине.
Члан 138.
Одборничко питање, по правилу, поставља се писаним путем.
Изузетно, одборничко питање може се на седници усмено поставити, с тим што је
одборник дужан накнадно доставити одборничко питање у писаној форми у року од три дана од
одржане седнице. У супротном, такво питање се не узима у даљи поступак.
Одборничко питање се односи на послове из оквира надлежности локалне самоуправе,
односно општине.
Одборничко питање секретар Скупштине доставља надлежном органу или правном лицу у
чијој надлежности је област на коју се то питање односи.
Одборничко питање мора бити јасно формулисано, а одговор на исто треба да буде јасан и
директан.

236

17.05.2016.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 11

Члан 139.
На одборничко питање постављено на седници одборник добија одговор, ако је могуће на
истој или на наредној седници.
Рок из претходног става може бити и дужи због потребе прикупљања података и
информација или из других оправданих разлога.
На постављено питање на које се одговор добија на наредној седници Скупштине, одговара
се у писаној форми одборнику који је питање поставио. На захтев одборника који је питање
поставио, одговор се доставља свим одборницима.
Члан 140.
Ако одборник није задовољан одговором, може тражити да се о предмету постављеног
питања отвори расправа.
О отварању расправе одлучује Скупштина без претреса.
Када Скупштина прихвати да се о питању на које се односи одговор води расправа, то
питање се увршћује у дневни ред седнице као последња тачка предложеног дневног реда седнице.
Члан 141.
Одборник има право на накнаду за учешће у раду на седницама Скупштине и њених
радних тела и право на накнаду путних трошкова насталих обављањем одборничке дужности у
складу са одлуком Скупштине.
Члан 142.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност,притворен или кажњен за
изражено мишљење или давање гласа на седници Скупштине или њених радних тела чији је члан.
Члан 143.
Одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран:
подношењем оставке;
- доношењем одлуке о распуштању Скупштине;
- ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци;
- ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;
- преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом неспојиве с функцијом
одборника;
- ако му престане пребивалиште на територији општине Брус;
- губљењем држављанства;
- ако наступи смрт одборника.
Ако одборнику престаје мандат наступањем случаја из става 1.овог члана тачка 3) до 8),
Скупштина на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да
је одборнику престао мандат.
Члан 144.
Одборник може поднети оставку усмено на седници Скупштине, а између две седнице
подноси је у форми оверене писане изјаве.
После подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој седници
утврђује да је одборнику престао мандат.
О оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на
првој наредној седници.
О поднетој оставци не отвара се претрес, већ се престанак мандата одборника подношењем
оставке и време престанка мандата само констатују.
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Одборник може опозвати поднету оставку све док Скупштина не утврди престанак његовог
мандата.

XI - САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА ОРГАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СА
СКУПШТИНАМА ДРУГИХ ОПШТИНА И ГРАДОВА
Члан 145.
Скупштина и њена радна тела сарађују са органима Републике Србије, нарочито у вези са
остваривањем права и дужности општине у Републици.
Скупштина општине може сарађивати са невладиним организацијама и другим
организацијама у интересу општине Брус и њених становника.
Сарадња се остварује: разменом информација,покретањем иницијативе, давањем
мишљења и утврђивањем ставова о питањима из надлежности органа Републике Србије, сарадњом
функционера Скупштине са републичким органима.
Члан 146.
Скупштина сарађује са скупштинама других општина и градова разменом информативних
и других материјала, посетама представника Скупштине и њених радних тела и путем других
облика сарадње.

XII - РАСПУШТАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 147.
Скупштина општине може се распустити ако:
1. Скупштина општине не заседа дуже од три месеца,
2. Ако не изабере председника општине и Општинско веће у року од месец дана од дана
конституисања Скупштине општине, или од дана њиховог разрешења, односно подношења
оставке,
3. Не донесе Статут или Буџет у року утврђеном законом.

XIII - ОПШТИНСКА УПРАВА
Члан 148.
Општинска управа је орган општине.
Организација и начин рада општинске управе уређује се посебном одлуком коју доноси
Скупштина, на предлог Општинског већа у складу са законом и Статутом општине.
Члан 149.
Радом Општинске управе руководи начелник.
Та свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини и Општинском већу.
Начелника поставља Општинско веће на начин прописан законом.

238

17.05.2016.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 11

XIV - АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
Члан 150.
Скупштина даје аутентично тумачење општих аката које доноси. Предлог за давање
аутентичног тумачења подноси се у писаној форми.
Стручно тумачење Пословника даје секретар Скупштине, кад се на седници постави
питање правилне примене његових одредби.

XV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 151.
Предлог за измену и допуну постојећег Пословника може поднети најмање 5 одборника
или одборничка група.
О предлогу из претходног става овог члана отвара се расправа.
Предлог о измени и допуни утврђује надлежно радно тело Скупштине.
Члан 152.
Одредбе овог Пословника примењују се на све учеснике седнице, а сходно се примењују
на седницама радних тела, уколико радна тела другачије не одлуче.
Члан 153.
Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник општине Брус
(«Службени лист општине Брус»,број 6/12 и 11/12).
Члан 154.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:020-19/2016-I
17.05.2016.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________________
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Прва радна седница
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07),
члана 41. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14Пречишћени текст) и члана 26. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Брус («Службени
лист општине Брус», број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О
ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС
1. БИРА СЕ Милутин Јеличић, дипломирани инжењер пољопривреде, из Бруса, за
председника општине Брус, на период од 4 (четири) године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-18/2016-I
17.05.2016.године

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

На основу члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07), члана 41. став 4. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11,
2/14 и 10/14-Пречишћени текст) и члана 26. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О
ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС
1. БИРА СЕ Аранђел Стојковић, инжењер машинства из Бруса, за заменика председника
општине Брус, на период од 4 (четири) године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-19/2016-I
17.05.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине,с.р.
______________________________________
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На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07),
члана 43. став 4. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и
10/14-Пречишћени текст) и члана 26. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О
ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС
I - БИРАЈУ СЕ за чланове Општинског већа општине Брус, на период од 4 (четири)
године и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Мирчета Миљковић из Игроша,
Микица Пршић из Криве Реке,
Игор Тамбурић из Златара,
Милица Јанић из Бруса и
Предраг Обрадовић из Жиљака.

II - Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-20/2016-I
17.05.2016. године

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

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, број 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 137. Пословника о раду Скупштине општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНАКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је престао мандат одборницима Скупштине општине Брус
изабраним на изборима одржаним 24. априла 2016. године, са Изборне листе НОВА
СРБИЈА-МИЛУТИН ЈЕЛИЧИЋ ЈУТКА и то:
1. Милутину Јеличићу-Јутки, дипл.инг.ацц. из Бруса, даном избора за Председника
општине Брус, 17.05.2016. године.
2. Аранђелу Стојковићу, инжењеру машинства из Бруса, даном избора за Заменика
председника општине Брус, 17.05.2016. године.
3. Мирчети Миљковићу, пољопривреднику из Игроша, даном избора за члана
Општинског већа општине Брус, 17.05.2016. године.
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4. Микици Пршићу, пољопривреднику из Криве Реке, даном избора за члана
Општинског већа општине Брус, 17.05.2016. године.
5. Весни Маринковић, професору из Бруса, због подношења оставке.
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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-13/2016-I
17.05.2016. године

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

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10Одлука УС и 54/11) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14) и члана 9. Пословника о раду Скупштине општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
I - ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборника Скупштине општине Брус изабрани на изборима
одржаним 24. априла 2016. године, са Изборне листе НОВА СРБИЈА-МИЛУТИН
ЈЕЛИЧИЋ ЈУТКА и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Спасоју Нешковићу, пољопривреднику из Блажева,
Зорану Живадиновићу, раднику из Влајковаца,
Саши Милошевићу, ветеринару из Стројинаца,
Јасмини Савић, професору из Бруса,
Радосаву Петровићу, пољопривреднику из Горњих Левића.

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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-14/2016-I
17.05.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07) и члана 22. Пословника о раду Скупштине општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 6/12 и 11/12),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О
ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
1. БИРА СЕ Јасмина Савић, професор из Бруса, за заменика председника Скупштине
општине Брус, на период од 4 (четири) године.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-21/2016-I
17.05.2016. године

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

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14 – др. закон),члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број
62/06, 65/08.. 112/15), и претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне
средине бр. 320-11-03245/2016-14 од 07.04.2016. године,
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.05.2016. године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ
Општина Брус је општина у Расинском округу. Седиште општине је град Брус. Општина Брус са
својих 606 км2 обухвата падине Копаоника, долину реке Расине и део Жупског виногорја.
Према попису становништва из 2011. Године на територији општине Брус живи 16.317 становника
у 58 насеља. У општини Брус постоји једно градско насеље- Брус у коме живи 4.636 становника и
57 сеоских насеља.
Брус је смештен на источним падинама планине Копаоник, између река Расине и Грашевке, на 429
метара надморске висине.
Познат као ваздушна бања, Брус се налази на раскрсници путева за Копаоник, Крушевац,
Александровац, Јошаничку и Врњачку бању.
Од Београда је удаљен око 250 км.
Повољан географски положај и близина Копаоника условили су последљих година интензивнији
развој на територији општине Брус.
Пољопривредно земљиште општине Брус заузима површину од 31.557,1394 ха, од чега су
обрадиве површине 21.278,6639 ха, а пашњаци 10.278,4755 ха.
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Међу катастарским културама заступљене су њиве са 8.151,1643 ха, воћњаци са 4.414,4610 ха,
виногради са 685,7522 ха, ливаде са 8.027,2863 ха и пашњаци са 10.278,4755 ха.
Што се тиче својинске структуре, затечено е следеће стање: у државном власништву је 8.332,8788
ха, а у приватном власништву је 24.494,2380 ха.
ПРОГРАМ ОБУХВАТА
ОПШТИ ДЕО
1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и
катастарским културама
2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине у катастарским
општинама и катастарским културама
3. Преглед површина пољопривредног земљишта по класама и катастарским културама
4. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
1. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта
2. Извештај о утрошеним средствима
3. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по
програму у 2015. Години
ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
1. Преглед груписаних 365 надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини
2. Пољопривредно земљиште у државној својини по катастарским општинама планирано за
издавање у закуп у 2016. години
По овом програму, од укупне површине пољопривредног земљишта, у државној својини је
8.332,8788 ха. Због неусаглашеног правног и фактичког стања са катастарским стањем, из масе за
давање у закуп издвојено је 6.040,4397 ха. Остатак површине од 2.292,4391 ха, распоређен је у 365
груписања који ће се јавним огласом дати у закуп кроз 365 надметања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 320-14/2016-I
17.05.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
_______________________________
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На основу члана 38. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС»,
број 119/12, 116/13 и 44/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 26. тачка 9. Статута општине Брус («Службени лист
општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Иван Јеличић, дипл.инж.пољ.за агроекономију из Кобиља, функције
вршиоца дужности директора ЈКП „Расина“ Брус из Бруса и то даном ступања на рад
директора ЈКП „Расина“ Брус.
2. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-10/2016-I
17.05.2016. године

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

На основу члана 31. став 3., а у вези са чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС», број 119/12, 116/13 и 44/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 26. тачка 9. Статута општине
Брус («Службени лист општине Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.05.2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
1. Иван Јеличић, дипл.инж.пољ.за агроекономију из Кобиља, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора
ЈКП „Расина“ Брус из Бруса, на мандатни период од 4 (четири) године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог
Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Права и обавезе директора биће уређена уговором о раду закљученим између Надзорног
одбора ЈКП „Расина“ Брус из Бруса и директора, којим ће се између осталог утврдити и
дан ступања на рад.
3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, «Службеном листу
општине Брус» и на званичној интернет презентацији општине Брус.
4. Ово Решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:02-11/2016-I
17.05.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
________________________________
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“, број 129/07)
члана 50. и 55. Пословника о раду Скупштине општине Брус („Службени лист општине Брус“,
број 6/12 и 11/12) и члана 7. Одлуке о радним телима Скупштине општине Брус(„ Службени лист
општине Брус“, број 11/08, 16/08, 9/13, 10/14 и 3/15),
Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.05.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА,
АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО – ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за избор и именовања, административна и
мандатно-имунитетска питања, и то:
За председника:
Саша Чукурановић из Лепенца, одборник
За чланове:
1. Биљана Живанчевић из Тршановаца, одборник,
2. Бранко Радивојевић из Бруса, из реда грађана,
3. Марија Лукић из Бруса, из реда грађана,
4. Силвана Ивковић из Бруса, одборник.
2. Доношењем овог Решења престаје да важи Решење број 02-35/2012-I од 15.06.2012.
године са свим изменама и допунама.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 02-22/2016-I
17.05.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
____________________________________
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АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 61. Став 13. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
547/09,... 103/15) и члана 15. Одлуке о буџету општине Брус за 2016. годину (''Службени лист
општине Брус'', број 12/2015),
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 16.05.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.У Одлуци о буџету општине Брус за 2016. годину (''Службени лист општине Брус'', број
12/2015) у оквиру раздела 4.51 Дирекција за грађевинско земљиште,Програм 7, ПА – 0001,
функционална класификација 620, извршити преусмеравање износа од 18.000.000 динара са
економске класификације 511-зграде и грађевински објекти на конто 511-зграде и грађевински
објекти у оквиру раздела 4.51 Дирекција за грађевинско земљиште, програм 14, у износу од
16.000.000 динара и на економску класификацију 483 – новчане казне и пенали по решењима суда
у износу од 2.000.000 динара у оквиру раздела 4.51, програм 7, ПА-0001. После преусмеравања
изнс на апропријацији 511-зграде и грађевински објекти у оквиру раздела 4.51, програм 7, ПА0001 је 342.250.000 динара и на апропријацији 511-зграде и грађевински објекти у оквиру раздела
4.51, програм 14 је 39.034.000 динара.
2.У оквиру раздела 4.51 Дирекција за грађевинско земљиште, програм 2, ПА 0002,
извршити преусмеравање износа од 1.200.000 динара са економске класификације 541 –земљиште
на конто 483 – новчане казне и пенали по решењима суда у оквиру раздела 4.51, програм 7, ПА0001.
После преусмеравања износ на апропријацији 541-земљиште је 22.800.000 динара, а износ
на апропријацији 483 – новчане казне и пенали по решењима суда, после преусмеравање из тачке
1, а тачке 2. Овог решења је 4.200.000 динара.
3.О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.
4.Ово Решења доставити Одсеку за финансије и планирање, Управи за трезор, ЈП
Дирекцији за грађевинско земљиште и Архиви.
5.Ово Решење објавити у ''Службени лист општине Брус''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 400-249/2016-III
16.05.2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милутин Јеличић, дипл.ацц., с.р.
__________________________________
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СТРАНА

о образовању верификационог одбора
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Брус
о избору председника Скупштине општине Брус
постављењу секретара Скупштине општине Брус
о раду Скупштине општине Брус
о избору председника општине Брус
о избору заменика председника општине Брус
о избору чланова Општинског већа општине Брус
о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине
о потврђивању мандата Скупштине општине Брус
о избору заменика председника Скупштине општине Брус
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини за 2016. годину
о разрешењу д.д. директора ЈКП „Расина“ Брус
о именовању директора ЈКП „Расина“ Брус
о именовању Комисије за избор и именовања, административна
и мандатно-имунитетска питања
о промени апропријације

_______________________________________________________________________
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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