
                                     Лист излази према потреби

ГОДИНА ХХIX  БРОЈ  4.     07.07.2017. годинe         годишња претплата 2.700.-дин.   
           (аконтација). 

             цена овог броја 410,00 дин. 
           Рок за рекламацију 10 дана

На основу члана 27.  став 10.  Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС",  бр.  72/2011 и
88/2013), чл.  99.  ст.  2  и  5  Закона  о  планирању и  изградњи („Сл.гласник  РС“  бр.  72/09,81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121,22, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 И 145/14) , чл. 13 Одлуке
о грађевинском земишту ( Сл.лист општине Брус 7/2015)  и Одлуке Скупштине општине Брус бр.
463-10/2017-1 од 28.02.2017.године ( „Службени лист општине Брус бр.1/2017) члана 26. Статута
општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014), 

Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана  07.07.2017. године донела је
следећу

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БРУС

MИЛИЋ ДРАГАНУ из Мале Грабовнице
                                                         

Члан 1.
Овом Одлуком врши се отуђење непокретности из јавне својине Општине Брус у корист

Милић (Милен) Драган из Мале Грабовнице и то:  кат.парцеле бр. 406 КО Батоте,  површине
0.22,18 ха грађевинско земљиште изван грађевинског подручја и објекат на истој парцели-зграда
основног образовања, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи површине 0.00,80 ха
које непокретности су уписане у лист непокретности бр.1 КО Батоте.

Члан 2.
Непокретности  се  отуђују  за  укупну  цену  од   1.105.096,00  динара

(словима:милионстотинупетхиљададеведесетишест динара).

Члан 3.
Овлашћује  се  и  обавезује  председник  општине  Брус  да  у  име  општине  Брус  закључи

уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус пред Основним судом у Брусу, с
тим да трошкови овере падају на терет купца Милић Драгана из Мале Грабовнице.

Члан 4.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у „Службеном  листу

општине Брус“.
                                                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-35/2017-I                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
07.07.2017.године                                                Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.



______________________________________

На основу члана 27.  став 10.  Закона о јавној својини, ("Сл. гласник РС",  бр.  72/2011 и
88/2013), члана 100. став. 2 и члана 68. Закона о планирању и изградњи („Службени Гласник РС“
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС, 50/2013
– одлука  УС, 98/2013 – одлука  УС,  132/2014 и 145/2014),  члана 3.  став  5.  Уредбе о условима
прибављања и  отуђења  непокретности непосредном погодбом,  давања у  закуп  ствари у  јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“
бр.24/2012)  члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“ бр.14/08,2/2014),
поступајући по захтеву инвеститора „BUILD GRADNJA PLUS“ DOO  Београд, Нови Београд ул.
Др. Ивана Рибара 87/22,

Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана  07.07.2017. године донела је
следећу

О Д Л У К У
O ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

ОПШТИНЕ БРУС НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ- кат.парц.бр.3443/17 и 3447/35 обе КО
Крива Река („Службени лист општине Брус“ бр.3/2017)

                                                         
Члан 1.

УСВАЈА СЕ захтев инвеститора „BUILD GRADNJA PLUS“ DOO Београд, Нови Београд
ул. Др. Ивана Рибара 87/22, па се врши допуна одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине
општине  Брус  непосредном  погодбом  кат.парц.бр.3443/17  и  3447/35  обе  КО  Крива  Река
(„Службени лист општине Брус“ бр.3/2017) тако да се у члану 1. одлуке додају:

Кат.парц.бр.3447/11 пашњак 5. класе, остало грађевинско земљиште у укупној површини
од  0.00,08  ха  и  кат.парц.бр.3443/19  њива  6.  класе,  остало  грађевинско  земљиште  у  укупној
површини од 0.00,10 ха обе уписане у лист непокретности бр.610 КО Крива Река.

У члану 2. Одлуке додаје се:
Непокретности и то кат.парц.бр.3447/11 и 3443/19 се отуђују за укупну цену од 459,00 евра

(четиристотинепедесетевра),  с  тим  да  ће  се  исплата  извршити у  динарској  протввредности по
средњем курсу НБС-а на дан исплате..

Члан 2.
У  свему  осталом  Одлука  о  отуђењу  непокретности  из  јавне  својине  општине  Брус

непосредном  погодбом  кат.парц.бр.3443/17  и  3447/35  обе  КО  Крива  Река  („Службени  лист
општине Брус“ бр.3/2017) остаје непромењена.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус“.
                                                              
                                                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-34/2017-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
07.07.2017.године                                                    Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

______________________________________



На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  129/07) и
члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“,  број 14/08 ,
4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 07.07.2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ  Извештај  о  пословању  ЈКП  «Расина»  Брус  за  2016.  годину,  под  бројем
1242/17-1, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 26.06.2017.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ 023-12/2017-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
07.07.2017. године                               Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

___________________________________________

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  129/07) и
члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“,  број 14/08 ,
4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 07.07.2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ  Извештај  о  раду  Председника  општине  Брус  за  2016.  годину  од
30.06.2017.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:021-9/2017-I       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
07.07.2017. године                               Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

_____________________________________

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  129/07) и
члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“,  број 14/08 ,
4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 07.07.2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ  Извештај  о  раду  Општинског  већа  општине  Брус  за  2016.  годину,  од
30.06.2017. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:021-8/2017-I       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
07.07.2017. године                               Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.



_________________________________

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  129/07) и
члана 26. став 1. тачка 25. 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 07.07.2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ  Извештај  о  раду  Општинске  управе  општине  Брус  за  2016.  годину  од
30.06.2017. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:021-10/2017-I        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
07.07.2017. године                               Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

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

члана 26. став 1. тачка 25. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“,  број 14/08 ,
4/11, 2/14, 10/14-Пречишћен текст и 15/16),

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 07.07.2017. 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 2016. годину, под бројем 65/2017, од 03.07.2017.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-351/2017-I                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
07.07.2017. године                               Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

___________________________________
На основу  члана 79.  Закона о буџетском систему („службени гласник РС“,  број  54/09,

73/10,  101/10,  ...  и  99/1 и члана и члана 26.  Статута  општине Брус  («Службени лист општине
Брус», број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14- Пречишћен текст и 15/16), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 07.07.2017.године, донела је 

З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2016. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног
рачуна буџета општине Брус за 2016. годину, који је сачињен од стране овлашћеног
ревизора Економско финансијске ревизије ДОО под бројем 400-333/2017 од 20.06.2017.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:400-349/2017-I                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



 07.07.2017.године                                                          Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.
На  основу  члана  26.  Статута  општине  Брус  („Службени  лист  општине  Брус“

бр.14/08,2/2014-пречишћен текст и 15/16), 
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 07.07.2017. године донела је 

О Д Л У К У
о измени Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини

општине Брус Дому здравља Брус („Службени лист општине Брус“бр. 3/2017)
                                                         

Члан 1.
Овом одлуком врши се измена Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у

јавној својини општине Брус Дому здравља Брус („Службени лист општине Брус“бр. 3/2017) на тај
начин да се брише цео текст члана 5., а члан 5. сада гласи:

Ова  Одлука  представља  правни  основ  за  упис  права  коришћења  на  наведеној
непокретности у јавној књизи о непокретностима и правима на њима.

         Члан 2.
У свему осталом Одлука о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини

општине Брус Дому здравља Брус („Службени лист општине Брус“бр. 3/2017) остаје непромењена.

       Члан 3.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у „Службеном  листу

општине Брус“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ:463-36/2017-I                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
07.07.2017.године                                                           Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

_______________________________
На  основу  члана  26.  Статута  општине  Брус  („Службени  лист  општине  Брус“

бр.14/08,2/2014-пречишћен текст и 15/16), 
Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана  07.07.2017. године донела је

следећу
О Д Л У К У

о измени Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини
општине Брус Установи за физичку културу „Спортски центaр Брус“ („Службени лист

општине Брус“бр. 3/2017)

Члан 1.
Овом одлуком врши се измена Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у

јавној својини општине Брус Установи за физичку културу „Спортски центaр Брус“ („Службени
лист општине Брус“бр. 3/2017) на тај начин да се брише цео текст члана 5., а члан 5. сада гласи:

Ова  Одлука  представља  правни  основ  за  упис  права  коришћења  на  наведеној
непокретности у јавној књизи о непокретностима и правима на њима.

        Члан 2.
У свему осталом Одлука о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини

општине Брус Установи за физичку културу „Спортски центaр Брус“ („Службени лист општине
Брус“бр. 3/2017) остаје непромењена.



Члан 3.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у „Службеном  листу

општине Брус“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-37/2017-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
07.07.2017.године                                                               Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

____________________________________

На  основу  члана  26.  Статута  општине  Брус  („Службени  лист  општине  Брус“
бр.14/08,2/2014-пречишћен текст и 15/16), 

Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана  07.07.2017. године донела је
следећу

О Д Л У К У
о измени Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини

општине Брус Центру за социјални рад Брус („Службени лист општине Брус“бр. 3/2017)

Члан 1.
Овом одлуком врши се измена Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у

јавној својини општине Брус Центру за социјални рад Брус („Службени лист општине Брус“бр.
3/2017) на тај начин да се брише цео текст члана 5., а члан 5. сада гласи:

Ова  Одлука  представља  правни  основ  за  упис  права  коришћења  на  наведеној
непокретности у јавној књизи о непокретностима и правима на њима.

    
        Члан 2.

У свему осталом Одлука о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини
општине Брус Центру за социјални рад Брус („Службени лист општине Брус“бр. 3/2017) остаје
непромењена.

       Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Брус“.

                                                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:463-38/2017-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
07.07.2017.године                                                    Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

_____________________________________



На основу члана 2.,4., 9. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС",
број 88/11), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007)  и  члана  и  члана  26.  Статута  општине  Брус  („Службени  лист  општине  Брус“
бр.14/08,4/11,2/14 и 10/14-пречишћен текст),                    

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној данa 07.07.2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ  О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ

ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

Члан 1.
У Одлуци о начину обављања комуналних делатности на територији општине Брус број

352-70/2016-I од 19.12.2016.године у члану 90. став 1. након алинеје 4, додаје се алинеја 5. која
гласи:

 „За ненаменско коришћење воде са јавне водоводне мреже као и са сеоског водоводног
система, утврђује се новчана казна у износу од 20.000 – 50.000 динара за физичко лице“.

Члан 2.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у  “Службеном  листу

општине Брус“.            
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ:352-27/2017-I  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
07.07.2017. године                                    Мирослав Панић, доктор медицине, с.р.

_____________________________________

А К Т А
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 11/2008)
и  члана  15.  Одлуке  о  постављању  и  уклањању  монтажних  објеката  и  објеката  привременог
карактера на површинама јавне намене („Службени лист општине Брус“, број 1/2017),

Општинско веће општине Брус на својој седници одржаној дана 04.07.2017.године, донело
је следеће

Р Е Ш Е Њ Е

1. РАСПИСУЈЕ СЕ ОГЛАС  за  издавање у  закуп  локација  на  којима се  могу поставити
привремени објекти  у оквиру зоне Бруса  у складу са Планом и програмом постављања
објеката привременог карактера на територији општине Брус („Службени лист општине
Брус“, број 3/2017). Поступак издавања у закуп ће се спровести јавним надметањем.

2. ФОРМИРА СЕ Комисија за спровођење поступка јавног надметања у саставу:

1) Милица Јанић, председник комисије,
- Снежана Томић, заменик председника комисије,
2) Весна Грујић, члан комисије,
- Гордана Петровић, заменик члана комисије,
3) Бранко Радивојевић, члан комисије,
- Милош Аздејковић, заменик члана комисије.
Задатак Комисије је да у складу  са одлуком о постављању и уклањању монтажних



објеката и објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Службени лист општине
Брус“,  број 1/2017) распоше пглас за јавно надметање и спроведе друге процедуре у складу са
предметном Одлуком.

3. Почетна лицитациона цена за локације из тачке 1. овог Решења одређује се у износу од 
10.000,00 динара (словима: десетхиљададинара), с тим да се лицитациони корак одређује у
износу од 250,00 динара (словима: двестапедесетдинара).

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ:352-19/2017-III                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
04.07.2017.године                                                                   Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц., с.р.

____________________________

С А Д Р Ж А Ј     С Т Р А Н А

144. ОДЛУКА о отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус
Милић Драгану из Мале Грабовнице 363

145. ОДЛУКА о отуђењу непокретности из јавне својине општине Брус
непосредном погодбом кат.парц.бр.3443/17 и 3447/35 обе 
КО Крива Река („Сл.лист опш.Брус“, број 3/2017) 364

146. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Расина“ за 2016.год. 365
147. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду  председника општине  за 2016.г. 365
148. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду Општинског већа за 2016.год. 365
149. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду Општинске управе за 2016.год. 366
150. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о раду МЗ Брус за 2016. год. 366
151. ЗАКЉИЧАК о усвајању Извештаја о ревизији консолидованих финансијских

извештаја завршног рачуна буџета опш. Брус за 2016.год.             366
152. ОДЛУКА о измени Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима

у јавној својини општине Брус Дому здравља Брус 
(„Службени лист општине Брус“, број 3/2017)  367

153. ОДЛУКА                о измени Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима
у јавној својини општине Брус установи за физичку културу  
„Спортски центар Брус“(„Сл. лист опш. Брус“, број 3/2017) 367 

154. ОДЛУКА о измени Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима
у јавној својини општине Брус Центру за социјални рад Брус 
(„Службени лист општине Брус“, број 3/2017) 368

155. ОДЛУКА о допуни Одлуке о начину обављања комуналних делатности
на територији опшштине Брус 369

156. РЕШЕЊЕ о о формирању Комисије за спровођење поступка јавног
надметања 369
  

_________________________________________________________________

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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