
 

                                         Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХIX  БРОЈ  6.     16.08.2019. годинe         годишња претплата 2.700.-дин.    

                  (аконтација).  

             Цена овог броја 410,00 дин.  

                  Рок за рекламацију 10 дана 

 

На основу члана 10. и 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, 

број 2/19) и члана 3. Одлуке о одређивању празника општине Брус и установљавању 

признања и награда („Службени лист општине Брус“, број 7/02) и члана 1. Одлуке о 

установљавању највећег признања општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

3/06), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2019. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА 

Члан 1. 

 Поводом „19. Августа – Дани преображења“, празника општине Брус, Скупштина 

општине Брус у знак признања додељује ПЛАКЕТУ: 

БЕТОН СТИЛ, АЛЕКСАНДРОВАЦ – за доринос у уређењу и изградњи 

инфраструктуре у општини Брус. 

ЂОРЂЕ ТОМИЋ, БРУС – ученик ОШ „Јован Јовановић Змај“ за изванредне 

резултате на републичким и међународним такмичењима из физике и математике. 

 

Члан 2. 

 Поводом „19. Августа – Дани преображења“, празника општине Брус, Скупштина 

општине Брус у знак признања додељује ЗАХВАЛНИЦЕ: 

1. ГОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ, ДРЕНОВА – за постигнуте резултате у области 

пољопривреде 

2. ВИНАРИЈА БУДУЋНОСТ, СТРОЈИНЦИ – за успешно пословање у области 

производње алкохолних пића 

3. ДАЈАНА ЂОКИЋ, ДУПЦИ – за остварене резултате на такмичењима фрулаша 

4. РАДОМИР ЛУКИЋ, БОТУЊА – за несебичан рад и помоћ током поплава 

5. НЕВЕНА ЧИКАРИЋ, ДУПЦИ – за постигнут успех на републичким и 

међународним такмичењима у џудоу 

6. ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, РАЗБОЈНА – за допринос развоју основног 

образовања и постигнуте резултате на такмичењима 

7. УДРУЖЕЊЕ МНРЛ „ПЧЕЛИЦА“, БРУС – за предани рад и велики допринос у 

развоју деце са посебним потребама 
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8. СЕЛЕНА ДЕЛЧЕВ, БРУС – ђак генерације Средње школе Брус у школској 

2018/2019. години и за освојено прво место на Републичком такмичењу из 

статистике    

9. ЉУБИЦА МИХАИЛОВИЋ, БРУС – за учешће на државним такмичењима и 

освојено друго место на државном такмичењу из хемије 

10. ВЕРОЉУБ МИЛУТИНОВИЋ, БРУС – за допринос развоју основног образовања 

и васпитања у општини Брус 

11. МИКИЦА ПРШИЋ, КРИВА РЕКА – за постигнуте резултате у производњи 

малине и кромпира 

12. ДОО ЈАВОРАЦ, БОГИШЕ – за успешно пословање у производној делатности 

13. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПАХУЉИЦЕ“ – за успешно пословање и 

допринос развоју, васпитању и образовању деце предшколског узраста у општини 

Брус 

14. Ученици основних и Средње школе за учешће и остварене резултате на 

републичким такмичењима, и то:  

ТИХОМИР КАТАНЧЕВИЋ, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ – за учешће на 

републичком такмичењу из хемије и биологије 

АЛЕКСАНДРА КНЕЖЕВИЋ, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ – за освојено 

треће место на републичком такмичењу из географије 

ЂОРЂЕ ИВАНОВИЋ, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ – за учешће на 

такмичењу младих математичара „МИСЛИША“ 

ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ – за учешће на 

математичком турниру 

ЛУКА МИЛАНОВИЋ, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ – за учешће на 

математичком турниру 

МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ - за учешће на 

математичком турниру 

САЊА РАДМАНОВАЦ, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ – за освојено треће 

место на математичком турниру 

САРА ПАВЛОВИЋ, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ – за освојено треће 

место на републичком такмичењу – Књижевна олимпијада 

АНА РАДМАНОВАЦ, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ - за учешће на 

републичком такмичењу – Књижевна олимпијада 

ДАВИД ТОДОРОВИЋ, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ – за освојено друго 

место на републичком такмичењу у атлетици 

МИНА ДЕЉАНИН, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ - за учешће на 

републичком такмичењу у атлетици 

МИРКО МИЛУТИНОВИЋ, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ - за учешће на 

републичком такмичењу у атлетици 

ЛАНА ГРЧАК, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ – подручно одељење 

Лепенац - за освојено треће место на републичком такмичењу „Мали Пјер“ 

МИХАЈЛО МИЉКОВИЋ, ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ – за постигнуте 

резултате на скијашким такмичењима у протеклој такмичарској сезони 
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ЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ, ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РАЗБОЈНА – за учешће 

на републичком такмичењу из географије и међународној НИС-овој олимпијади 

руског језика 

САРА АПОСТОЛОВИЋ, ОШ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАЈКОВЦИ – за учешће на 

такмичењу младих математичара „Кенгур без граница“ 

ДАША ДОБРОДОЛАЦ, ОШ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАЈКОВЦИ – за остварене 

резултате на скијашким такмичењима 

АНЂЕЛА ИСАИЛОВИЋ, ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ БЛАЖЕВО – за освојено 

прво место на Међународној еколошкој олимпијади 

МАРИЈА ЛАЗАРЕВИЋ, ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ БЛАЖЕВО – за учешће на 

информатичкој олимпијади сеоских основних школа 

АНЂЕЛА МИЉКОВИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за освојено треће место на 

поетском конкурсу „Десанка Максимовић“ 

КРИСТИНА ДЕЉАНИН,, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за освојено треће место 

на републичком такмичењу у џудоу 

МИЛАН МИЛИКИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за освојено прво место на 

такмичењу за најбољу бизнис идеју 

ВИОЛЕТА ВУКОЈЕВИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за освојено друго место 

на такмичењу за најбољу бизнис идеју 

МИЛОШ КНЕЖЕВИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за освојено друго место на 

републичком такмичењу из француског језика 

ИВА ДАЧКОВИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС - за освојено треће место на 

републичком такмичењу из енглеског језика 

ЛЕНКА ВУКАЈЛОВИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на републичком 

такмичењу из енглеског језика 

САЊА ЂОКИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на републичком 

такмичењу у атлетици 

ВЕЉКО СИМИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на републичком 

такмичењу из историје 

ВЛАДИСЛАВ ШЋЕПАНОВИЋ,  СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на 

републичком такмичењу из историје 

ЈОВАН ЧОЛОВЕЈИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на републичком 

такмичењу из историје 

МИХАЈЛО МАРКОВИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на 

републичком такмичењу из хемије и Математичкој олимпијади 

КАТАРИНА РАДМАНОВАЦ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на 

републичком такмичењу из рачуноводства 

НЕВЕНА НЕДЕЉКОВИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на 

републичкој смотри рецитатора „Песниче народа мог“ 

ДИМИТРИЈЕ МАРКОВИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на 

Математичкој олимпијади 

ЕМИЛИЈА НЕДЕЉКОВИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на 

Математичкој олимпијади 
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АНАСТАСИЈА МИЛАНОВИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на 

Математичкој олимпијади 

МАГДАЛЕНА ПЕТРОВИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на 

републичком такмичењу у агенцијском и хотелијерском пословању 

ВОЈИН КНЕЖЕВИЋ, СРЕДЊА ШКОЛА БРУС – за учешће на републичком 

такмичењу из српског језика. 

Члан 3. 

 Ова Одлуку објавити у „Службеним листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:17-3/2019-I                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019. године                                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________________ 

 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 127/09) и 

Закључка владе РС 05.бр. 023-8267/2016 од 11.10.2016. године и 05 бр. 023-8375/2017 од 

31.08.2017. године, поступајући по допису „Трајал корпорације“ IV 43-40 од 09.02.2019. године 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 16.08.2019. године донела је  

 

О Д Л У К У 

о конвертовању локалних јавних прихода општине Брус 

према „Трајал корпорацији“ а.д. Крушевац у капитал друштва 

 

Члан 1. 

 Прихвата се конвертовање пореске обавезе „Трајал корпорације“ а.д. Крушевац улица 

Паруновачка број 18б ПИБ 10315020 на име изворних локалних прихода у капитал пореског 

обвезника и то: 

-комуналне таксе; рачун 840-71611843-95 у укупном износу од 863.591.03 закључно са 

07.09.2018. године (423.972,15 главни дуг и камата 439.618,88) 

-порез на имовину правних лица; уплатни рачун 840-713122843-64 у укупном износу од 

107.615,01 закључно са 07.09.2018. године (76.993,40 главни дуг и камата 30.621,61). 

 

Члан 2. 

Обавезуије се Општинска управа општине Брус Одсек за контролу, утврђивање и наплату 

локалних јавних прихода да донесе Решење о отпису наведених пореских обавеза по основу 

конверзије потраживања у капитал друштва. 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“, а примењиваће се од дана прихватања реорганизације привредног друштва „Трајал 

Корпорација“ а.д. Крушевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:43-41/2019-I               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019. године                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 
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На основу чл.53.Закона о основама својинскоправних односа ( ''Сл.лист СФРЈ'' број 6/80 и 

36/90, ''Сл.лист СРЈ''број 29/96 и ''Сл.гласник РС''број 115/2005), чл.4.Одлуке о грађевинском 

земљишту (''Сл.лист општине Брус''број 7/15, 18/16 и 21/16), чл.3.Одлуке о условима и висини 

накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и 

непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист општине Брус''број 18/16)  и чл. 40. 

Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/2019) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној 16.08.2019..године доноси  

 

О Д Л У К У 

о конституисању права трајне стварне службености  преко кат.парцеле 

 број 1897 КО Брзеће 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком конституише се право трајне стварне службености на  кат.парцели број 

1897 КО Брзеће уписане у лист непокретности број 702 КО Брзеће, на делу парцеле у површини од 

148 м2, где се траса ски стазе ''Дубока 1'' укршта са постојећим некатегорисаним путем на 

кат.парцели  број 1879 КО Брзеће, која је у јавној својини Општине Брус, уписана у лист 

непокретности број 702 КО Брзеће, у корист ин веститора  ЈП ''Скијалишта Србије'', Милутина 

Миланковића бр.9, Београд, ради изградње нове ски стазе ''Дубока 1'' према Информацији о 

локацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије број 350-

02-01227/2019-14 од 22.05.2019.године. 

           Члан 2. 

 Уговор о конституисању права трајне стварне службености  описане у чл.1. ове Одлуке  у 

име општине Брус закључиће Председник општине Брус којим ће се ближе уредити међусобни 

односи поводом конституисања службености, а који служи као основ за упис исте у јавне књиге о 

непокретностима и правима на њима.           

 

Члан 3. 

 Инвеститор је у обавези да приликом закључења уговора из претходног члана плати 

накнаду у висини одређеној Одлуком о условима и висини накнаде за успостављање права 

службености пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине 

Брус.           

 

 Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Брус''.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

Број:463-29/2019-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08..2019.године                                                   Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.                     

____________________________________ 
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016, - др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 7. Одлуке о 

прибављању и располагању непокретностима у јавној својини општине Брус (''Сл.лист општине 

Брус''број 7/14) и члана 40. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/2019) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 16.08.2019. године доноси  

 

О Д Л У К У   

О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БРУС  

К.П. БР. 1762/7 И 1762/8 КО БРЗЕЋЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком, у складу са Законом, врши се прибављање непокретности у јавну својину 

општине Брус непосредном погодбом ради решавање проблема канализационе мреже у Брзећу. 

 

Члан 2.  

 Општина Брус извршиће прибављање непокретности у јавну својину следећих 

катастарских парцела: 

1.цела кат.парцела бр. 1762/8 КО Брзеће, укупне површине 0.00,94ха, која је у својини 

Добродолац Миломира и Добродолац Бојана из Брзећа по цени од 2550 евра по једном ару 

површине у динарској противвредности. 

2. део кат.парцеле бр. 1762/7 КО Брзеће, у површини од 0.03,47ха која је у својини 

Добродолац Миломира и Добродолац Бојана из Брзећа по цени од 2300 евра по једном ару 

површине у динарској противвредности. 

 

Члан 3. 

 Уговор о прибављању непокретности у јавну својину у име општине Брус, након ступања 

ове Одлуке на снагу, са лицима из члана 2. ове Одлуке закључиће председник општине Брус. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:463-31/2019-I                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08..2019.године                                                         Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.                    

____________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 504 
16.08.2019.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 6 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016, - др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 4. Одлуке о 

грађевинском земљишту (''Сл.лист општине Брус''број 7/15, 18/16 и 21/16) и члана 40. Статута 

општине Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/2019) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 16.08.2019.године доноси  

 

О Д Л У К У   

О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ БРУС К.П. БР. 694/1 КО БРУС 

 

Члан 1. 

 ОТУЂУЈE СЕ неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Брус и то део 

кат.парцеле бр. 694/1 КО Брус површине 0.12,40xa, која је уписана у лист непокретности бр. 250 

КО Брус. 

Члан 2. 

 Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује се у корист Марка Костића из Бруса ул. 

Братиславе Петровић бб. 

 Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује се по цени од 236.000,00 динара 

(словима:двестотинетридесетшестхиљададинара) по једном ару површине. 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се и обавезује председник општине Брус да након ступања на снагу ове одлуке 

и након уплате купопродајне цене од стране купца Марка Костића из Бруса ул. Братиславе 

Петровић бб, закључи уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус из члана 1. 

ове одлуке, с тим да трошкови овере и сви други трошкови падају на терет купца. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

Број:463-30/2019-I                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019.године                                                         Мирослав Панић, доктор медицине , с.р.                    

_______________________________ 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016, - др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 40. Статута општине 

Брус (''Службени лист општине Брус'' број 2/2019) 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 16.08.2019.године доноси  

 

О Д Л У К У   

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА 

ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 Удружењу пензионера општине Брус даје се на коришћење пословни простор у приземљу 

стамбене зграде у улици Ослободилачкој у Брусу који је и до сада користило Удружење 

пензионера општине Брус као и пословни простор који је до сада користило Друштво за помоћ 

МНРЛ Брус,  на период од 5 (пет) година уз накнаду од 50 евра у динарској противвредности на 

дан исплате. 
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Члан 2.  

 Удружењу пензионера општине Брус даје се сагласност за регистрацију Удружења као 

корисника електричног бројила ЕД број 0619810541 код ЈП „ЕПС“ Београд за време коришћења 

пословних просторија из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Обавезује се Удружење пензионера општине Брус да редовно врши плаћање  трошкова 

текућег одржавања пословних просторија из члана 1. ове Одлуке, трошкова електричне енергије, 

воде и комуналних услуга, телефона као и других трошкова који су у вези са коришћењем 

предметних просторија. 

Члан 4. 

 Уговор о коришћењу предметних просторија из чл.1. ове Одлуке са Удружењем 

пензионера општине Брус у име општине Брус закључиће Председник општине Брус којим ће се 

ближе уредити међусобна права и обавезе.  

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:361-3/2019-I                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019.године                                                         Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.                     

______________________________________ 

На основу члана 32, 72. и  74. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''број 

129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине 

Брус  (''Службени лист општине Брус '' број2/19 )   

Скупштине општине Брус на седници одржаној дана 16.08. 2019. године, донета је 

 

О Д Л У К А 

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ  БРУС  

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се уређује правни статус месне заједнице, образовање, односно укидање 

или променa подручја месне заједнице, права и дужности месне заједнице, број чланова савета, 

надлежност и начин одлучивања савета месне заједнице, поступак избора чланова савета месне 

заједнице, распуштање савета месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне заједнице, 

финансирање месне заједнице, сарадња месне заједнице са другим месним заједницама, поступак 

за оцену уставности и законитости аката месне заједнице, као и друга питања од значаја за рад и 

функционисање месних заједница на територији општине Брус (у даљем тексту: Општина). 

 

Циљ образовања месних заједница 

 

Члан 2. 

Месна заједница се образују ради задовољавања потреба и интереса становништва у 

селима и градском насељу. 
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                                                                         Члан 3. 

Месна заједница може се основати и за два или више села. 

 

Статут месне заједнице 

 

Члан 4. 

 Месна заједница има свој статут. 

Статутом Месне заједнице уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за 

избор чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника 

Савета месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела 

Савета месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

Правни статус 

 

Члан 5. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених 

Статутом општине и овом Одлуком. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

 

Представљање и заступање месне заједнице 

 

Члан 6. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и наредбодавац 

је за извршење финансијског плана. 

 

Печат месне заједнице 

 

Члан 7. 

Месна заједнице има печат. 

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, Општина Брус и назив 

месне заједнице. 

Назив месне заједнице исписан је на српском језику, ћириличним писмом. 

 

Имовина месних заједница 

 

Члан 8. 

Месна заједница има своју имовину коју  чине: покретне ствари, новчана средства, као и 

права и обавезе. 

У складу са одлуком Општине, месна заједница има право коришћења на непокретностима 

које су у јавној својини Општине. 

Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог члана управља, користи и 

располаже у складу са законом, одлукама Општине Брус   , овом Одлуком и Статутом месне 

заједнице. 
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II ОБРАЗОВАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Члан 9. 

На територији општине Брус  образују се следеће месне заједнице: 

 

1.  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРУС 1.  

Ова месна заједница обухвата део насељеног места Брус у границама:улица Краља Петра I, 

Балканска, Братиславе Петровић, Копаоничка, Омладинских бригада, Првомајска, Хајдук 

Вељка, Албанске споменице, Јосипа Панчића, Кнеза Милоша, Лоле Рибара, Мике 

Ђорђевића и Ослободилачка. 

2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРУС 2  

 Ова месна заједница обухвата део насељеног места Брус у границама:улица  Осми март, 

Јована Јовановића Змаја, Карађорђева, Краља Александра, Николе Тесле, Расадничке, 

Селиште А, Б, Ц, Е, Војводе Мишић, Десанке Максимовић, Ново насеље, Иве Андрића, 

Дртевци и Дренова. 

3. БРУС 3.  
Ова месна заједница обухвата део насељеног места Брус у границама:улица  10. Август, 

Цара Лазара, Горанских бригада, Видовданска, Цара Душана, Косовска, Ловачки пут, 

Милете Митровића, Николе Пашића, Радничка, Расинска, Стевана Немање, Вука 

Караџића, Војводе путника, Обилићева, Девет Југовића и насељено мњсто Мала 

Грабовница. 

4. ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА     
Ова месна заједница обухвата насељено место Велика Грабовница. 

5. ТРШАНОВЦИ 

            Ова месна заједница обухвата насељено место Тршановци. 

      6.   БАТОТЕ 

 Ова месна заједница обухвата насељено место Батоте и Жарево. 

       7.  БРЗЕЋЕ 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Брзеће. 

         8. РАДМАНОВО 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Радманово. 

        9.  БОТУЊА 

       Ова месна заједница обухвата насељено место Ботуња. 

       10. МАЛА ВРБНИЦА 

       Ова месна заједница обухвата насељено место Мала Врбница 

       11. ВЛАЈКОВЦИ 

       Ова месна заједница обухвата насељено место Влајковци, Паљевштица и Шошиће. 

       12. ГРАШЕВЦИ 

       Ова месна заједница обухвата насељено место Грашевци,  Горњи Липовац и Кочине. 

       13. ДУПЦИ 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Дупци. 

       14. КОВИОЦИ 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Ковиоци. 

       15. ЂЕРЕКАРИ 

Ова месна заједница обухвата насељено место Ђерекари, Бозољин, Горње Левиће, 

Кнежево и     Равниште. 

       16. ЗЛАТАРИ 

       Ова месна заједница обухвата насељено место Златари и Жилинци. 
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       17. БОГИШЕ 

       Ова месна заједница обухвата насељено место Богише. 

       18. ИГРОШ 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Игрош. 

       19. КРИВА РЕКА 

       Ова месна заједница обухвата насељено место Крива Река. 

       20. ЛЕПЕНАЦ 

       Ова месна заједница обухвата насељено место Лепенац. 

       21. МИЛЕНТИЈА 

       Ова месна заједница обухвата насељено место Милентија и Град. 

       22. БРЂАНИ 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Брђани. 

       23. БУДИЛОВИНА 

       Ова месна заједница обухвата насељено место Будиловина. 

       24. РИБАРИ 

       Ова месна заједница обухвата насељено место Рибари. 

       25. ОСРЕДЦИ 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Осредци. 

        26. РАЗБОЈНА 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Разбојна. 

        27. ЖУЊЕ 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Жуње. 

        28. РАВНИ 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Равни. 

        29. ДОЊИ ЛИПОВАЦ 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Доњи Липовац. 

        30. КОБИЉЕ 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Кобиље. 

        31. БЛАЖЕВО 

Ова месна заједница обухвата насељено место Блажево, Бело Поље, Градац, Иричићи, 

Боранци, Домишевина, Ковизла, Витоше, Стануловићи, Радуње, Чокотар, Судимља и Доње 

Левиће. 

       32. СТРОЈИНЦИ 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Стројинци.. 

       33. ЖИЉЦИ 

Ова месна заједница обухвата насељено место Жиљци  и део Бруса од школе «Јован 

Јовановић Змај» до Жиљака. 

          34. ЛИВАЂЕ 

      Ова месна заједница обухвата насељено место Ливађе. 

 

Предлог за образовање, односно укидање или промену подручја месне заједнице 

 

Члан 10. 

 Предлог за образовање, односно укидање или промену подручја месне заједнице могу 

поднети  најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање 

једна трећина одборника и Општинско веће. 
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 Скупштина општине одлучује уз претходно прибављено мишљење грађана на подручју на 

које се предлог односи, о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању 

месних заједница. 

 Мишљење из претходног става грађани дају на збору грађана, у складу са Статутом 

општине. 

 Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних заједница или 

издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних заједница у нову месну заједницу. 

 Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више постојећих 

месних заједница. 

 Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја уколико се 

извршеном изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју друге месне заједнице. 

  

III ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Јавност рада 

 

Члан 11. 

Рад органа месне заједнице је јаван. 

           Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

- издавањем  билтена, информатора, преко средстава јавног информисања, презентовањем 

одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације; 

- организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом општине,  одлукама 

органа општине и овом Одлуком; 

- и на други начин утврђен Статутом месне заједнице и актима Савета месне заједнице. 

У месним заједницама основаним за више села, Савет месне заједнице је дужан да 

обезбеди постављање огласне табле у сваком од села. 

 

Члан 12. 

У циљу  остваривања  права  грађана  на истинито, потпуно и благовремено обавештавање  

грађана  по питањима  од  значаја  за грађане месне заједнице, месна заједница може да отвори 

званичну интернет презентацију на којој ће објављивати  информације, одлуке,  извештаје  и друге 

акте месне заједнице, као и  вести  од значаја  за  грађане  са подручја месне заједнице.   

Обавештења и вести из става 1. овог члана, могу се реализовати и путем друштвених 

мрежа. 

IV  ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 13.  

 Ради задовољавања заједничких потреба грађана на свом подручју, месна заједница обавља 

следеће послове: 

1. Подстиче, обједињава и доставља надлежним органима, јавним предузећима и установама 

иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса; 

2. Стара се и предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности и 

заштиту и унапређење животне средине; 

3. Обезбеђује одржавање комуналних објеката  и путева и обављање комуналних делатности 

које нису поверене јавним и другим предузећима и предузетницима; 

4. Обезбеђује просторне и организационе услове за културно-уметничке активности грађана; 

5. Стара се о просторним и организационим условима за спортске и рекреативне активности; 
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6. Стара се о заштити од елементарних непогода и организованом отклањању или 

ублажавању последица елементарних непогода, задовољавању потреба и интереса у 

области цивилне заштите; 

7. Уређујe коришћење пашњака и утрина који су враћени селима на коришћење; 

8. Спроводи хуманитарне акције на свом подручју; 

9. Сарађује са Општинском управом и другим органима локалне самоуправе и државним 

органима у вршењу њихових послова; 

10. Обавља и друге послове у складу са законом и актима Скупштине општине. 

Месној заједници се у складу са законом поверавају изворни послови Општине одређени 

овом и посебним одлукама Скупштине општине. 

 

V САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

  

Савет месне заједнице 

 

Члан 14. 

 Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне 

заједнице. 

 Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања 

на основу општег и једнаког изборног права, у складу са статутом месне заједнице и овом 

одлуком. 

Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице који је 

навршио 18 година живота,  има право да бира и да буде биран у савет месне заједнице. 

За члана савета месне заједнице, може бити изабран пунолетан, пословно способан 

грађанин који има пребивалиште на територији месне заједнице у којој је предложен за члана 

савета месне заједнице. 

 Председника и заменика председника савета месне заједнице бира савет из реда својих 

чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.  

 

Члан 15. 

Савет месне заједнице може имати најмање 5, а највише 11 чланова. 

Број чланова Савета утврђује се Статутом месне заједнице. 

 Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

 

Члан 16. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

 

Примена територијалног принципа 

 

Члан 17. 

У складу са територијалним принципом, у сеоским месним заједницама које су састављене 

од више села, свако село бира своје чланове Савета месне заједнице, у складу са бројем који је 

одређен у Статуту месне заједнице. 

Статутом месне заједнице утврђује се број чланова Савета месне заједнице из сваког села. 

У сеоским месним заједницама које су основане за једно село и у градским месним 

заједницама избор чланова Савета месне заједнице врши се по правилу тако што се утврђује 

јединствена листа кандидата за цело подручје месне заједнице. 

Статутом месне заједнице  прописати да поједини засеоци или делови градске месне 

заједнице имају своје чланове у Савету месне заједнице. 
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VI ИЗБОРИ ЗА  САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 18. 

 Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

 

Рокови за расписивање избора 

 

Члан 19. 

Избори за чланове Савета месне заједнице морају се спровести најкасније 30 дана пре краја 

мандата чланова савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 

почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако  се избори за чланове савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине 

општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора 

и за изборе за Савет месне заједнице,пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. ове 

одлуке. 

Одлука о расписивању избора се објављује у „Службеном листу општине Брус“, на 

званичној интернет презентацији општине и на огласним таблама у месним заједницама. 

 

Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице 

 

Члан 20. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 5 грађана са бирачким 

правом и пребивалиштем на подручју месне заједнице, односно села ако је месна заједница 

образована за више села ( насељених места).  

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Изабрани кандидати 

 

Члан 21. 

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова до броја чланова који се 

бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се 

понавља. 

Члан 22. 

Органи за спровођење избора су: Изборна комисија за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница, бирачки одбори  и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине, одредаба ове одлуке и Статута месне 

заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 
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Изборна комисија 

за спровођење избора за чланове савета месних заједница. 

 

Састав  Изборне комисије 

 

Члан 23. 

Изборну комисију у чине председник и четири  члана које именује Скупштина општине. 

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 

Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 

Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године, а по истеку мандата могу 

бити поново именовани. 

За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног 

искуства у струци. 

Изборна комисија спроводи изборе за чланове Савета месне заједнице искључиво у 

сталном саставу. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно 

право, као и пребивалиште на територији Општине. 

Члановима Изборне комисије и њиховим заменицима престаје чланство у Изборној 

комисији кад прихвате кандидатуру за члана савета месне заједнице. 

 

Надлежност Изборне комисије 

 

Члан 24. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 

следеће послове: 

1) стара се о законитости спровођења избора; 

2) одређује бирачка места; 

3) одређује бирачке комисије и именује њихове чланове; 

4) доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница; 

5) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

6) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

7) утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница; 

8) проглашава пријаву кандидата; 

9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким комисијама; 

10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

11) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета 

месних заједница; 

Бирачки одбор 

 

Члан 25. 

Бирачки одбор чине председник и два члана. 

Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 

Бирачки одбор  именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 

Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само  грађани који имају изборно 

право, као и пребивалиште на територији Општине. 
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Члановима бирачких одбора и њиховим заменицима престаје чланство у бирачком  одбору 

кад прихвате кандидатуру за члана савета месне заједнице, као и  именовањем за члана Изборне и 

Другостепене изборне комисије. 

 

Надлежност бирачког одбора 

 

Члан 26. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 

утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница и овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 

Ближа правила о раду бирачког одбора одређује Изборна комисија доношењем Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница, у року 5 дана од дана расписивања избора 

за чланове савета месне заједнице. 

 

Ограничења у именовању чланова бирачког одбора 

 

Члан 27. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора. 

Чланови бирачког одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана савета месне заједнице. 

Чланови и заменици чланова органа за спровођење избора не могу бити лица која су 

међусобно сродници по правој линији без обзира на степен сродства. 

 Ако је бирачки одбор састављен супротно одредби става 3. овог члана, бирачкки одбор се 

распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова бирачког одбора имају иста права и одговорности као и чланови које 

замењују. 

Право гласа у бирачком одбору  има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 

 

Замена члана бирачког одбора 

 

Члан 28. 

            Замену члана бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније један  дан пре дана 

одржавања избора. 

Приликом именовања и замене чланова бирачког одбора, Изборна комисија ће по 

службеној дужности водити рачуна о ограничењима из члана 27. oве Одлуке. 

 

Другостепена изборна комисија 

 

Члан 29 . 

Другостепена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење 

Изборне комисије. 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине. 

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 

 

Рад Другостепене изборне комисије 

 

Члан 30. 

Другостепену изборну комисију чине председник и четири члана. 

Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који 

учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања. 

Другостепена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
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Председник, најмање један члан и секретар Другостепене изборне комисије морају да 

имају стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, са најмање пет година радног искуства у струци. 

Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар, именују се на период од 

4 године и могу да буду поново именовани. 

 

Стручна административна и техничка помоћ 

 

Члан 31. 

Месна заједница Брус 1. У  сарадњи са Општинском  управом пружа  неопходну стручну, 

административну и техничку помоћ при обављању послова за потребе Изборне комисије, 

Другостепене изборне комисије и бирачког одбора. 

 

Предлагање кандидата 

 

Члан 32. 

 Предлог за члана Савета  месне заједнице, са изјавом предложеног кандидата да 

прихвата кандидатуру, доставља се  Изборној комисији, на посебном обрасцу који прописује и 

обезбеђује Комисија, најкасније 10 дана пре дана одржавања избора у месној заједници. 

 

            Предлагач подноси предлог на обрасцу који садржи:  

             1) име и презиме кандидата и надимак, ако га има, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса 

становања и потпис  кандидата. 

            2) име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис 

бирача да подржава предлог кандидата за члана Савета месне заједнице 

 Лице овлашћено да поднесе предлог је први потписани бирач који подржава предлог 

кандидата. 

            Уз предлог се  подноси потврде о изборном праву и  пребивалишту кандидата и потврда 

надлежног одсека Општинске управе да бирачи који подржавају кандидата имају бирачко право на 

подручју месне заједнице. 

            Обрасце  пријаве  Изборна комисија  је дужна да објави у року од пет дана од доношења 

одлуке о расписивању избора. 

 

Недостаци у пријави предлога кандидата  

 

Члан 33. 

           Када Изборна комисија утврди да  предлог кандидата није поднет благовремено, донеће  

закључак о одбацивању предлога кандидата. 

           Када Изборна комисија утврди да предлог кандидата садржи недостатке који су сметња за 

његово проглашење, у складу са овом Одлуком,   донеће, у року од 24 часа од пријема  предлога 

кандидата, закључак којим се подносиоцу предлога  налаже да, најкасније у року од 24 часа од 

часа достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу предлога указује на 

начин отклањања недостатака. 

           Када Изборна комисија утврди да  предлог кандидата садржи недостатке, односно ако 

утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у наредних 

24 часа одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 
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Проглашење предлога кандидата 

 

Члан 34. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у 

року од 24 часа од пријема предлога. 

           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија 

доставља кандидату без одлагања. 

           Кандидат може одустати од кандидатуре  најкасније до дана утврђивања  листе кандидата за 

члана савета месне заједнице. 

 

Обустављање поступка избора  

 

Члан 35. 
           У случају да се за изборе за чланове савета месне заједнице пријави мање кандидата од 

броја чланова савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о 

обустављању поступка избора чланова за савет месне заједнице. 

           Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. 

овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 

  

Садржина  изборне листе кандидата 

 

Члан 36. 

            Иизборна листа кандидата за избор чланова савета месне заједнице, садржи све предлоге 

кандидата, са личним именима свих кандидата и надимцима ако их има и подацима о години 

рођења, занимању и пребивалишту. 

            У случају да се кандидати за савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у 

складу са чланом 17.  ове Одлуке, изборна листа кандидата  се посебно сачињава за сваки део 

месне заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и 

надимцима ако их има  и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту. 

            Редослед кандидата на изборној  листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 

проглашавања. 

            Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове савета месне 

заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова савета месне заједнице који се 

бира. 

            Изборна комисија утврђује  изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 

објављује их у ''Службеном листу  општине Брус '', најкасније 10 дана пре дана одржавања избора. 

            Изборна комисија је дужна да збирну изборну листу кандидата за чланове Савета месне 

заједнице  објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији 

Општине. 

Надлежност за одређивање бирачких места 

 

Члан 37. 

            Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Брус '' и на огласној 

табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 20 дана пре 

дана одржавања избора. 

            Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са Општинском управом и месним 

заједницама. 

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове савета 

месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, 

у складу са сагласношћу из члана 19. став 4. ове Одлуке. 
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Начин одређивања бирачких места 

 

Члан 38. 

            Бирачко место одређује се за гласање најмање 100 бирача. 

            У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 

бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима 

гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  

             За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 

бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

            За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 

изузетно и просторије у приватној својини. 

                      

Упис и промене у бирачком списку 

 

Члан 39. 

            Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис и 

промену података у бирачком списку, све до његовог закључења, односно најкасније 5 дана пре 

дана одржавања избора. 

  

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

 

Члан 40. 

            Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине  Брус '' коначан број 

бирача за сваку месну заједницу. 

Члан 41. 

            Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 

места на коме бирач гласа, врши Месна заједница Брус 1 у сарадњи са Општинском  управом 

истицањем обавештења на огласној табли месне заједнице и на другим местима погодним за 

обавештење грађана месне заједнице.. 

             Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора 

у месној заједници. 

Гласање бирача 

 

Члан 42. 

            На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 

 Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата 

и то највише до броја који се бира.  

 

Члан 43. 

 За чланове Савета месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број 

гласова до броја чланова који се бирају. 

 

Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

 

Члан 44. 

            По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија ће у року од 48 

часова од затварања бирачких места утврдити резултате избора за сваку месну заједницу  и о томе 

сачињава записник. 

 Резултати избора се одмах објављују у „Службеном листу општине Брус“, на 

званичној интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице. 

 

Члан 45. 

Средства за спровођење избора обезбеђују се у буџету Општине и могу се користити за: 

            – набавку, штампање изборног материјала, 

            – накнаде за рад чланова органа за спровођење избора, 
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            – накнаде за рад запосленима у Општинској управи  који су ангажовани на обављању 

послова спровођења избора за чланове савета месне заједнице, 

           – набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

           – превозничке, ПТТ и друге услуге. 

           Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 

председник и секретар Другостепене изборне комисије. 

 

Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 

Члан 46. 

          Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова 

треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 

кандидатима. 

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 

гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, бирачки одбор се распушта и 

именује нов, а гласање на том бирачком месту понавља се. 

У случајевима из става 1. и 2. овог члана , гласање се понавља у року од седам дана од дана 

одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора. 

У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања. 

Члан 47. 

Сваки бирачи кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног 

права, по поступку утврђеном овом Одлуком. 

 

Члан 48. 

           Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор Изборној 

комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и 

објављивања резултата избора. 

           Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 

радња или учињен пропуст. 

Рок за одлучивање по приговору 

 

Члан 49. 

           Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 

подносиоцу приговора. 

            Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 

  

Члан 50. 

            Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити жалба Другостепеној изборној 

комисији у року од 24 часа од достављања одлуке комисије, а преко комисије. 

            Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а 

најкасније у року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање од пријема жалбе, а по 

потреби и изјашњење. 

 Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по жалби  најкасније у року од 

48 часова од дана пријема жалбе са списима. 

 

Одлука Другостепене изборне комисије 

 

Члан 51. 

 Ако Другостепена изборна комисија усвоји жалбу, поништиће одлуку или радњу у 

поступку предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или 

ће поништити избор члана Савета месне заједнице. 

 Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 

утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може 
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својом одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему 

замењује поништени акт. 

 Одлука Другостепене комисије по жалби је коначна. 

Ако је по жалби  поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне 

заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у 

року од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 

утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 

 Поновне изборе расписује Изборна комисија. 

 Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 

поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 

У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања. 

Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 

VII  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 52. 

 Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 

 

Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

 

Члан 53. 

 Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 

заједнице из претходног сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата 

избора,тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана утврђивања 

коначних резултата избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан 

Савета. 

 Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 

 Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 

Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

 

Члан 54. 

 Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови 

Савета на конститутивној седници. 

 

Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице 

 

Члан 55. 

 Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда својих 

чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице.  

 Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета месне 

заједнице 

 Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата у писаном облику. 

 За председника Савета месне заједнице изабран је кандидат који је добио већину гласова 

од укупног броја чланова савета месне заједнице. 

 Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, 

у другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова. 
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 У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 

 Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата гласања и 

преузима вођење седнице. 

 Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице, на предлог 

председник Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

 Статутом месне заједнице детаљније се уређује поступак избора председника и заменика 

председника Савета месне заједнице. 

 

Примопредаја дужности 

 

Члан 56. 

 Председник савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми 

изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан 

примопредаје. 

 

VIII НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 57. 

 Савет месне заједнице: 

 1) доноси статут месне заједнице; 

 2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

 4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

 5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице 

 6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

 7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 

закључке зборова грађана; 

 9) образује комисије,  одборе и друга радна тела ради задовољавања заједничких потреба 

грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

 10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогода 

и другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

 11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

 12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

 13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у 

случајевима из члана 62. став 1. тачка 2. до 6.ове Одлуке и покреће иницијативу за избор новог 

члана Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

 15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, 

актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 
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Запослени у месној заједници 

 

Члан 58. 

 За обављање послова наведених у члану 57. oве Одлуке, месна заједница може да запосли 

лице које заснива радни однос у месној заједници, у складу са законом, одлукама Општине и 

финансијском плану месне заједнице.  

 У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за запошљавање, да ли је 

потребно запошљавање лица на неодређено или одређено време или путем другог облика радног 

ангажовања, као и укупно потребан износ средстава за плате. 

 Одлуку о пријему запосленог доноси Савет месне заједнице.  

 Запослени у месној заједници не могу бити истовремено и чланови органа месне заједнице. 

 

Распуштање Савета месне заједнице 

 

Члан 59. 

 Савет месне заједнице може се распустити ако: 

 1) не заседа дуже од три месеца; 

 2)не изабере председника савета у року од месец дана од дана утврђивања коначних 

резултата избораза чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно 

подношења оставке; 

 3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине. 

 Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине на предлог 

Општинског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице. 

 Председник Скупштине општине, расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15 дана 

од ступањана снагу одлуке о распуштању савета  месне заједнице, с тим да од датума расписивања 

избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.  

 

Повереник општине 

 

Члан 60. 

 До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице 

обавља повереник Општине кога именује Скупштина општине, истовремено са доношењем одлуке 

о распуштању савета месне заједнице из члана 59. став 2. ове oдлуке. 

 

Обављање административно-техничких и финансијско-материјалних послова 

 

Члан 61. 

Општина пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова преко службе односно Месне заједнице Брус 1. 

 

. 

IX ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Престанак мандата члану Савета месне заједнице 

 

Члан 62. 

Члану Савета месне заједнице престаје мандат пре истека времена на које је изабран: 

1) доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице; 
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2) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од 

најмање шест месеци; 

3) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности; 

4) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице; 

5) ако наступи смрт члана Савета месне заједнице; 

6) подношењем оставке; 

 

Оставка члана Савета месне заједнице 

 

Члан 63. 

 Члан савета месне заједнице може поднети оставку усмено на седници савета, а између две 

седнице подноси је у форми оверене писане изјаве. 

 После подношења оставке,савет месне заједнице без одлагања, на самој седници (усмена 

оставка) или на првој наредној седници (писана оставка)  констатује да је члану савета престао 

мандат и о томе одмах обавештава председника Скупштине општине. 

 Уколико члану савета престане мандат наступањем случаја из члана 62.став 1. тачка 2) до 

6) ове Одлуке, члан савета постаје први кандидат на листи који је добио највећи број гласова после 

последњег изабраног кандидата, уз његову писану сагласност. 

 Председник Скупштине општине може расписати изборе за недостајући број чланова 

савета којима је престао мандат у смислу члана члана 62.став 1. тачка 2) до 6) ове Одлуке, уколико 

на изборној листи нема кандидата, а дужан је да их распише ако престане мандат најмање ½ 

чланова савета у року од 15 дана од дана престанка мандата. 

  

X  СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА 

 

Члан 64. 

 Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела, а у циљу 

припреме, разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице. 

 Статутом месне заједнице утврђује се број и структура чланова, надлежност, мандат, као и 

друг апитања од значаја за њихов рад. 

 

XI  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Финансирање месне заједнице 

 

Члан 65. 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

 - средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

 - средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

 - донација, поклона и других законом прописаних начина; 

 - прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

 - других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план на који сагласност даје Скупштина 

општине. 

Финасијски план месне заједнице мора бити у складу са Одлуком о буџету Општине. 

 

Финансијски план и завршни рачун 

 

Члан 66. 

 Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине 

 У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 
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 Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана 

усвајања одлуке о буџету Општине. 

 На финасијски план месне заједнице сагласност даје Скупштина општине, у складу са 

одлуком о буџету. 

 Савет месне заједнице  усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 

 Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет 

презентацији општине и месне заједнице. 

 Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице. 

 

Извештај о раду месне заједнице 

 

Члан 67. 

 Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави 

Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу 

годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

  

Захтев за обезбеђење финансијских средства 

 

Члан 68. 

 На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице 

је дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев заобезбеђење финансијских средства за 

наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету 

за наредну годину. 

 

XII САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И  

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Сарадња са другим месним заједницама 

 

Члан 69. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са 

другим месним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је 

Општинском већу. 

Сарадња са удружењима  

 

Члан 70. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим 

организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 

 

XIII  НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице 

 

Члан 71. 

 Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне 

заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.  

 Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за који 
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сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у '' 

Службеном листу општине Брус ''.  

 Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана 

од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта. 

 

Указивање Савету месне заједнице на предузимање одговарајућих мера 

 

Члан 72. 

 Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са статутом, 

актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом, указаће на то савету месне 

заједнице ради предузимања одговарајућих мера. 

 Ако Савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана, 

председник општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу 

објављивањем у '' Службеном листу општине Брус '' . 

 Општинско веће, предлаже председнику општине обустављање финансирања активности 

месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом 

месне заједнице, одлуком о буџету или законом. 

 

XIV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Правни континуитет месних заједница 

 

Члан 73. 

Месне заједнице основане овом  Одлуком  настављају са радом,   и дужне су да у року од 

60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке ускладе своје статуте са Статутом Општине и овом 

Одлуком. 

Спровођење нових избора за Савете месних заједница 

 

Члан 74. 

Избори за Савет месне заједнице, у складу са овом Одлуком и усклађеним статутом месне 

заједнице, спровешће се од наредних редовних избора за чланове Савета месних заједница. 

До спровођења избора из става 1. овог члана, Савет месне заједнице наставља са радом..  

Престанак важења Одлуке о месним заједницама 

 

Члан 75. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним заједницама 

("Службени лист општине Брус ''  број 11/12 и 3/13). 

 

Ступање на снагу 

 

Члан 76. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '' Службеном листу општине 

Брус ''. 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 020-11/2019-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019. године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07 и 

47/18) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), а у вези са 

чланом 7. и 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,...,103/15, 99/2016 

и 113/2017) 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2019. године,  донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Брус за период јануар-јун 

2019. године. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-366/2019-I                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_________________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07 и 

47/18) и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2019. године,  донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈКП „Расина“ Брус за 2018. године, број 1343/19 од 

25.06.2019.године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 

25.06.2019.године. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:023-7/2019-I                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/16),  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07 и 47/18) и 

члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

2/19), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.08.2019. године,  донела 

је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.01.2019. – 30.06.2019. године. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-361/2019-I                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019. године                                   Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

__________________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 )  и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/2019),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2019.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА 

ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА ЦЕНОВНИКОМ ЈКП „РАСИНА“ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм одржавања јавне расвете са Ценовником ЈКП 

„Расина“ Брус за 2019.годину, број 1636/2019 од  24.07.2019.године. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:312-20/2019-I         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019. године             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07 и 

47/18) и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2019. године,  донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Финансијски извештај са планом и програмом рада Месних заједница 

општине Брус за 2018.годину, број 71/19 од 08.08.2019. године. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-373/2019-I                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019. године                                  Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_________________________________ 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине 

Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2019.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ И 

ПРОГРАМЕ РАДА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађене финансијске планове и програме рада Месних 

заједница са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2019. годину, број 

61/2019 од 19.07.2019. године. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-359/2019-I                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 16.08.2019.године                                                             Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
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 На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Брус («Службени лист општине 

Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2019.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Општинске управе 

општине Брус за 2019.годину са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 

2019. годину. 

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-364/2019-I                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 16.08.2019.године                                                        Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 и 47/18), члана 30. став 5. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник РС“, број 18/10, 101/17, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон и 10/19) и члана 40. Статута 

општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2019.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  ПУ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС 

НА УПИСАНИ БРОЈ  ДЕЦЕ У  ВАСПИТНЕ ГРУПЕ 

  

1. Усваја се захтев ПУ „Пахуљице“ Брус број 311/19 од 18.07.2019. године и ДАЈЕ СЕ 

САГЛАСНОСТ на већи број деце који је уписан у васпитне групе.  

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:61-12/2019-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 16.08.2019.године                                                                 Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2019.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ   

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Председнику општине Брус Саши Милошевићу да закључи 

уговоре о закупу стамбене јединице на одређено време са могућношћу куповине, са 

корисницима станова који су одређени Одлуком о решавању стамбених потреба 

избеглица са листом корисника рангираних према редоследу првенства на основу 
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испуњености услова и броја освојених бодова број 360-11/2015-2 од 26.05.2015. године, 

број 360-5/2016-2 од 04.03.2016. године и број 360-13/16-2 од 04.08.2016. године.  

2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:360-9/2019-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 16.08.2019.године                                                               Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 203. Став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19), 

тачка 64. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник 

РС“, број 93/18), члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19)  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 16.08.2019.године доноси 

 

ИЗМЕНУ РЕШЕЊА 

 О ОДРЕЂИВАЊУ ЛЕКАРА ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ 

ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ, ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ И 

ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ 

 

1. Тачка 1. Решења о одређивању лекара за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица 

умрлих ван здравствене установе, издавање потврде о смрти и одређивање висине накнаде 

(број 400-649/2013-I од 16.12.2013. године) мења се и гласи:  

„1. ОДРЕЂУЈУ СЕ И ОВЛАШЋУЈУ доктори медицине: др Зоран Грујић и др Мирјана 

Шљивић за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене 

установе и издавање потврда о смрти – мртвозорника у општини Брус.“ 

2. У свему осталом Решење остаје непромењено. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-390/2019-I                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019. године                                                              Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

__________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07 и 

47/18) и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2019. године,  донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај Дома здравља Брус о утрошеним финансијским средствима 

пренетим од стране оснивача за период I–XII 2018. године, који је усвојио Управни одбор 

на седници одржаној дана 19.02.2019.године, под бројем 67/5. 

2. Закључак објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-384/2019-I                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019. године                                      Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________ 
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На основу члана 35. став 7.  Закона о планирању и изградњи  ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и 

члана 40. Статута општине Брус ( „Сл. гласник општине Брус“ бр. 2/19),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 16.08.2018.године, доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 350-156/2016-I од 28.10.2016.ГОДИНЕ  

 

Члан 1. 

У Одлуци Скупштине општине Брус о усвајању Изменa и допунa Плана генералне 

регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и 

зеленилу, у општини Брус број: 350-156/2016- I од 28.10.2016.године ( ,,Службени лист општине 

Брус,, број 18/2016) у називу Одлуке и члану 1. уместо речи ,, ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ 

ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИМ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС,, треба да стоји: ,, 

Усваја се План генералне регулације Бруса ( у даљем тексту План ),, 

                         

Члан 2. 

 Члан 2. мења се и гласи :,, Површина обухвата Плана генералне регулације Бруса износи 

436,3 ха,, 

Члан 3. 

  Наведене измене  које се односе на назив Плана мењају се у свим члановима  Одлуке као и 

текстуалном и графичком делу Плана. 

 

Члан 4. 

 У свему осталом  Одлука остаје неизмењена. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 

Брус. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 350-60/2019-I                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

16.08.2019. године                                                                 Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.  

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

 

199. ОДЛУКА о додељивању општинских признања    498 

200. ОДЛУКА о конвертовању локалних јавних прихода општине Брус према 

 „Трајал корпорацији“а.д. Крушевац у капитал друштва  501 

201. ОДЛУКА  о конституисању права службености преко кат.парцеле 

   број 1897 КО Брзеће       502 

202. ОДЛУКА  о прибављању земљишта у  јавну својину општине Брус 

   к.п.бр. 1762/7 и 1762/8 КО Брзеће     503 

203. ОДЛУКУ  о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

   својини општине Брус к.п.бр. 694/1 КО Брус   504 

204. ОДЛУКУ  о давању на коришћење пословног простора удружењу 

   пензионера општине Брус      504 

205. ОДЛУКА  о месним заједницама на територији општине Брус  505 

206. ЗАКЉУЧАК о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету за 

   период јануар-јун 2019. године     524 

207. ЗАКЉУЧАК о усвајању извештаја о пословању ЈКП „Расина“ за 2018.  524 

208. ЗАКЉУЧАК о усвајању извештаја о степену усклађености активности 

   ЈКП „Расина“ за период 01.01.2019.-30.06.2019.   524 

209. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм одржавања јавне расвете са 

   ценовником ЈКП „Расина“ за 2019. годину    525 

210. ЗАКЉУЧАК о усвајању финансијског извештаја МЗ Брус за 2018. год.  525 

211. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађене финансијске планове 

   МЗ са Одлуком о првом ребалансу буџета за 2019. год.  525 

212. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план 

   Општинске управе са Одлуком о првом ребалансу буџета 

 за 2019. годину       526 

213. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на ПУ „Пахуљице“ Брус на уписани 

   број деце у васпитне групе      526 

314. РЕШЕЊЕ о давању сагласности  председнику општине да закључи уговоре  

   о закупу стамбене јединице      526 

315. ИЗМЕНА  о одређивању лекара за стручно утврђивање времена и узврока 

        РЕШЕЊА смрти лица лица умрлих ван здравствене установе  527 

316. ЗАКЉУЧАК о усвајању извештаја Дома здравља за 2018. годину  527 

317. ОДЛУКА  о измени одлуке Скупштине општине Брус број 350-156/2016-I 

   од 28.10.2016. године       528 

     

 

                        

_________________________________________________________________ 

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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16.08.2019.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


