
 

                                         Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХIX  БРОЈ  19.     17.11.2016. годинe       годишња претплата 2.700.-дин.    

                   (аконтација).  

              Цена овог броја 410,00 дин.  

                   Рок за рекламацију 10 дана 

 

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 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 17.11.2016. године,  донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег пословања ЈП Дирекција за грађевинско 

земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус за период 01.01.2016. године - 30.09.2016. 

године, од 26.10.2016. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:400-551/2016-I                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

13.06.2016. године                                Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________________ 

 

На  основу члана 32 тачка 8). Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, број 

129/07 и 83/2014) ,члан 5. став 3 и члана 8. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник 

РС”, број 15/2016), члана 1. став 1. и члана 17. Закона о изменама и допунама Закона о 

буџетском систему ( ,,Службени гласник РС”, број 103/2015) и члана 26. Статута општине 

Брус (,,Службени лист општине Брус”, број 14/2008...15/2016) 

  Скупштина општине Брус на седници одржаној 17.11.2016. године донела је 

 

О Д Л У К У 

 о престанку рада , постојања и брисању Јавног предузећа Дирекција за грађевинско 

земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус и преузимању права, обавеза и 

послова Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и 

изградњу Брус на општину Брус и Јавно комунално предузеће ,,Расина“ Брус 

 

  1.Овом Одлуком уређује се престанак рада и постојања Јавног предузећа Дирекција за 

грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, брисање јавног предузећа из 

регистра привредних друштава и преузимање права, обавеза и послова Јавног предузећа 

Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус  на општину Брус, 

оснивача јавног предузеаћа и Јавно комунално предузеће ,,Расина“ Брус. 
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2. Престаје са радом и постојањем 30.новембра 2016. године Јавно предузеће Дирекција за 

грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус , са седиштем у Брусу, улица 

Краља Петра I , уписана у регистар Агенције за привредне регистре са матичним бројем 

17044036 и чији је порески идентификациони број 101140958, у даљем тексту: Дирекција. 

 

3. Права, обавезе и послови Дирекције настала  на име и за рачун дирекције закључно са 30. 

новембром 2016. године, од 01. децембра 2016. године у целини прелазе на општину Брус, 

оснивача јавног предузећа. 

 

 4.Задужује се председник општине Брус да : 

-ангажује лице које ће извршити послове везане за престанак рада и постојања Дирекције у 

правном поретку Републике Србије 

-да организује попис и преузимање од Дирекције покретних ствари, предмета и архиве. 

 

 5.Послове Дирекције, одређене одлукама Скупштине општине Брус, -административне, 

стручне и извршне у областима: 

-управљање отпадним водама, 

-уређења и одржавања зеленила 

-јавно осветлење; 

-одржавање чистоће на јавним површинама  и 

-одржавање стамбених зграда, обављаће ЈКП ,,Расина” Брус , почев од 01. децембра 2016. 

године, када преузима и целокупну документацију којом располаже Дирекција (уговори, 

решења, пројектна документација...). 

Трошкови и приходи на име обављања уступљених послова, који настају почев од 01. 

децембра 2016. године, падају на терет ЈКП ,,Расина” Брус. 

 

 6. Послове Дирекције, одређене одлукама Скупштине општине Брус који се односе на : 

-уређивање грађевинског земљишта у складу са чланом 93.Закона о планирање и изградњи 

(,,Службени гласник РС”, број 72/09...145/14), 

-путну инфраструктуру, 

-локални развој, просторно и урбанистичко планирање, обављаће Општинска управа 

општине Брус у складу са Законом о јавним набавкама и другим позитивним прописима који 

регулишу наведену област, почев од 01.децембра 2016. године. 

    Целокупну документацију везану за наведене области (уговори, решења, пројектна 

документација...) Општинска управа општине Брус преузеће од Дирекције.     

   

7. Све обавезе настале на име предузетих послова од стране Дирекције, до дана 30. новембра 

2016. године, као и обавезе које се поверавају Општинској управи општине Брус почев  од 

01. децембра 2016. године, измириваће се по датој сагласности председника општине Брус из 

средстава буџета општине Брус , са раздела 4-Општинска  управа . 

   О евентуалним нејасноћама по питању плаћања обавеза одлучиваће председник општине 

Брус. 

 

 8. На дан 30. новембар 2016. године у Дирекцији има 12 (дванаест) запослених радника и 

њима престаје радни однос до  01. децембра 2016. године. 

     До 01. децембра 2016. године лица из става 1 ове тачке  преузимају се у радни однос у 

Општинску управу општине Брус путем интерног конкурса,  а у складу са измењеном 

Одлуком о максималном броју запослених  у општини Брус ( ,,Службени лист општине 

Брус”, број 2/2016 и 13/2016). 
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    Маса средстава за плату планирана Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2016. 

годину код Дирекције прелазе на Општинску управу општине Брус.    

 

9. На дан 30. новембар 2016. године престаје да важи Одлука о промени оснивачког акта 

Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, 

број 023-5/2013-I од 25.02.2013. године (,,Службени лист општине Брус”, број 2/13 и 4/13) 

   На дан 30. новембар 2016. године брисаће се Дирекција из регистра привредних субјеката 

који води Агенција за привредне регистре. 

 

10. У складу са овом одлуком извршиће се измене свих одлука Скупштине општине Брус у 

којима се Дирекција помиње као овлашћени субјект. 

 

11. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављења у  ,, Службеном 

листу општине Брус”. 

 

                                                   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:023-24/2016-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СУПШТИНЕ 

17.11.20016. године                                            Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
__________________________________ 

       На  основу члана 6.Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору (,,Службени гласник РС”, број 68/15), поглавља 7. Одлуке Владе Републике Србије о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему 

јавних служби , систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 

2015. годину (,,Службени гласник РС”, број 101/15) и члана 26. став 1. тачка 6. Статута 

општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, број 14/2008...15/2016) 

    Скупштина општине Брус на седници одржаној 17.11.2016. године донела је 

 

 

Oдлуку о измени Одлуке 

о максмималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони 

облик у локалној самоуправи-општини Брус за 2015. годину 

 

 

     1.У тачки 2. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 

организациони облик у локалној самоуправи-општини Брус за 2015. годину                

( ,,Службени лист општине Брус”, број 2/2016 и 13/2016) мења се табеларни приказ код 

Општинске управе тако да уместо ,,55 запослених“ треба да стоји ,,67 запослених“ , а код 

Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус 

уместо ,,12 запослених“ треба да стоји ,,0 запослених“. 
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 Са наведеним изменама табеларни приказ гласи: 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Скупштина општине 1 

Општинска управа 67 

Општинско правобранилаштво 2 

Јавно комунално предузеће ,,Расина” 

Брус 

67 

Јавно предузеће Дирекција за 

грађевинско земљиште, путеве, 

планирање и изградњу Брус 

0 

Предшколска установа ,,Пахуљице” Брус 45 

Центар за културу Брус 8 

Народна библиотека Брус 5 

Туристичка организација општине Брус 4 

Установа за физичку културу ,,Спортски 

центар” Брус 

 

3 

Месна заједница Брус I 3 

УКУПНО 205 

 

2. Ова Измена Одлуке ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена 

у ,,Службеном листу општине Брус“. 

 

                                                СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:112-24/2016-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СУПШТИНЕ 

17.11.20016. године                                                   Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

______________________________________ 

 

На  основу члана 59.став 1 Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, број 

129/07 и 83/2014) и члана 26. став 6 и члана 58. став 1.Статута општине Брус (,,Службени 

лист општине Брус”, број 14/2008...15/2016) 

      Скупштина општине Брус на седници одржаној 17.11.2016. године донела је 

 

 

Одлуку о измени и допуни 

Одлуке о Општинској управи општине Брус 

 

Члан 1. 

   Члан 13. Одлуке о Општинској управи општине Брус (,,Службени лист општине Брус” , 

број 14/2008...15/2015) мења се и гласи: 
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    ,,За обављање послова Општинске управе образују се следеће унутрашње 

организационе јединице: 

1 .Одсек за скупштинске и заједничке послове 

2. Одсек за општу управу 

3. Одсек за друштвене делатности 

4. Одсек за финансије и планирање 

5. Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода 

6. Одсек за урбанизам и грађевинарство 

7.Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне 

средине 

8. Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове 

9. Одсек за локални економски развој и инвестиције.“ 

 

                                                                    Члан 2. 
Члан 14. Одлуке о Општинској управи општине Брус мења се и гласи: 

    ,,Одсек за скупштинске и заједничке послове- врши стручне и административне 

послове за Скупштину општине, Председника општине и Општинско веће и то послове у 

вези са припремом и одржаним седницама, колегијума и других радних састанака, послове 

умножавања и дистрибуције материјала,води евиденције, израђује и чува записнике, 

послове евидентирања и чувања изворних аката и докумената о раду председника, 

Општинског већа и скупштине општине и њихових радних тела, врши обраду материјала 

са седница Општинског већа, припрема прописе и друге акте у области локалне 

самоуправе који нису у делокругу других одсека, издаје Службени лист општине Брус, као 

и друге стручне послове у складу са законом. 

Одсек пружа администативно-техничку помоћ одборницима и одборничким групама у 

Скупштини општине. 

У оквиру овог Одсека обављају се и послови физичког обезбеђења објекта,коришћење и 

одржавање телефонске централе, одржавање хигијене у пословним просторијама, 

коришћење возног парка и његово одржавање, дактилографски послови, послови кафе 

кухиње, послови безбедности и здравља на раду, послови противпожарне заштите и други 

послови у складу са законом.“ 

 

                                                                     Члан 3. 
Члан 21. Одлуке мења се и гласи: 

  ,,Одсек за финансије и планирање- врши послове Општинске управе који се односе на 

финансијско-рачуноводствене послове, књиговодствене послове, благајничке послове, 

контролу новчаних докумената (ликвидатура), израда извештаја, израда финансијских 

планова, формирање документације за исплату. 

Послови и задаци овог Одсека су и послови који се односе рад канцеларије за пријем 

документације неопходне за регистрацију привредних субјеката код АПР-а и пружање 

стручне помоћи. У оквиру Одсека припрема се предлог Одлуке о буџету општине  и 

финансијски планови, финансирање делатности из надлежности општине, послови 

планирања и праћења прихода и расхода, састављање консолидованог рачуна трезора, 

контрола расхода и преузетих обавеза, као и други послови у складу са законом.“ 

 

                                                                    Члан 4. 
Члан 23. мења се и гласи: 

  ,,Одсек за урбанизам и грађевинарство-врши послове који се односе на планирање и 

уређење простора, изградњу објеката, стамбено комуналне делатности, коришћење и 

уређење грађевинског земљишта, спроводи поступак контроле и потврђивања пројеката 
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парцелације и препарцелације,издавање информације о локацији, послове обједињене 

процедуре: за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, издавање грађевинске 

дозволе за припремне радове, издавање привремене дозволе,пријаву радова , издавање 

употребне дозволе, прибављање исправа и друге документације које издају имаоци јавних 

овлашћења а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, 

грађевинске и употребне дозволе, послове вођења регистра обједињене процедуре и друге 

послове везане за обједињену процедуру, послове  озакоњења објеката, израђује и 

предлаже нацрте аката из надлежности одсека , као и друге послове у складу са законом.“ 

 

                                                                   Члан 5. 
Члан 24. мења се и гласи: 

      ,,Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне 

средине-врши послове Општинске управе који се односе на обављање послова надзора 

над применом републичких законских прописа, прописа и аката скупштине општине и 

поверених послова посебним прописима из делокруга инспекцијског надзора: 

грађевинарства, комуналних делатности, саобраћаја, заштите животне средине; вођење 

поступка и доношењ решења о рушењу и уклањању објеката по поступку инспекцијског 

надзора, израда нормативних правних аката и административно техничких послова којима 

се утврђују услови и мере и обезбеђују посебни услови и мере у току рушења и отклањања 

објеката, организовање и усмеравање поступака за заштиту животне средине, учествује у 

изради и спровођењу Програма заштите животне средине, локалних акционих и 

санационих планова, спроводи поступак процене утицаја на животну средину за пројекте 

који могу имати значајне утицаје на животну средину и спроводи поступак стратешке 

процене утицаја одређених планова и програма на животну средину, израђује извештаје, 

анализе и информације из области животне средине за потребе органа локалне самоуправе, 

послове везане за пољопривреду и уређење водотока, утврђивање штете од елементарних 

непогода, послове контроле у области туризма из надлежности локалне самоуправе, 

послове праћења стања из делатности и предлагања одговарајућих мера у складу са 

законом и општим актима Скупштине, израђује и предлаже нацрте аката из надлежности 

одсека , као и друге послове у складу са законом.“ 

 

                                                                    Члан 6. 
Након члана 24., додаје се члан 24а који гласи: 

   ,,Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове-врши послове Општинске 

управе који се односе на планирање и спровођење поступака јавних набавки, сачињавање 

потребних извештаја у вези истих, послове контроле потрошње горива, праћење 

потрошње службених мобилних телефона, евиденција и набавка потрошног материјала, 

израда предлога годишњих планова инвестиција, обавља имовинско-правне послове 

поверене законом, послове везане за експропријацију, конверзију права коришћења 

непокретности, вођење поступака расправљања имовинских односа насталих самовласним 

заузећем земљишта, вођење поступака враћања утрина и пашњака селима, 

административне послове за потребе Комисије за враћање земљишта које је прешло у 

општенародну имовину по основу пољопривредног земљишног фонда, послове вођења 

регистра имовине у јавној својини општине Брус, послове везане за путну 

инфраструктурзу, израђује и предлаже нацрте аката из надлежности одсека , као и друге 

послове у складу са законом.“ 
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Члан 7. 

Након члана 24а, додаје се члан 24 б који гласи: 

  ,,Одсек за локални економски развој и инвестиције-учествује у припреми и 

реализацији развојних пројеката у складу са потребама локалне заједнице и дефинисаним 

стратешким плановима, врши послове комуникације са потенцијалним међународним и 

домаћим донаторима, послове координације и учествовање у изради стратешких 

докумената развоја, спровођење акционих планова, имплементација усвојених стратешких 

докумената, пружање помоћи потенцијалним инвеститорима око добијања потребних 

информација везаних за локалну самоуправу, пружање стручне подршке локалним 

привредним и пољопривредним субјектима, сарадња са привредним удружењима, 

формирање и ажурирање базе података од интереса за локални економски развој 

општине,предузима активности у побољшавању информатичких система и прикупљање 

података за потребе локалне самоуправе и објављивање података на сајту општине Брус, 

прати законске прописе који се односе на област развоја и инвестирања , промовише 

привредне потенцијале и компаративне предности општине Брус, израђује и предлаже 

нацрте аката из надлежности одсека , као и друге послове у складу са законом.“ 

 

Члан 8. 
Након члана 29., додаје се члан 29 а. који гласи: 

,,Општинска управа општине Брус има заменика начелника.Заменик начелника помаже у 

раду начелнику и замењује га у случеју његовог одсуства. 

Заменик начелника Општинске управе, поставља се на исти начин и под истим условима, 

као и начелник Општинске управе.“ 

 

Члан 9. 
Ова Измена и допуна Одлуке ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена 

у ,,Службеном листу општине Брус“. 

 

                                              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:020-37/2016-I                                                          ПРЕДСЕДНИК СУПШТИНЕ 

17.11.20016. године                                                    Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 
__________________________________ 

На основу члана 20. Закона о локалниј самоуправи („Сл.гласник  РС“бр.127/09) и Закључка 

Владе РС 05 број 023-8267/2016-1 од 11.10.2016.године 

  Скупштина општине Брус на седници одржаног дана 17.11.2016.године  доноси 

 
ОДЛУКУ 

о конвертовању потраживања општине Брус 

према „ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈИ“ а.д Крушевац у капитал друштва 

 

 

Члан 1 

       Потраживања на име локалних јавних приходана дан 31.12.2015.год.према „TRAJAL 

KORPORACIJI“ a.d Крушевац конвертују се у трајни удео општине Брус у капитал друштва у 

износу од  768.027,09 динара са каматом од 01.01.2016.год. до 11.10.2016.год., дана доношења 

закључка Владе РС 05 број 023-8267/2016-1 од 11.10.2016.год. 
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Члан 2 

   Конвертује се и потраживање на име локалних јавних прихода  у износу од 9.418,16 динара  

по основу задужења од 01.01.2016.год. до 11.10.2016.год.од „TRAJAL KORPORACIJЕ“ a.d 

Крушевац у трајни улог општине Брус у капитал  друштва . 

 

Члан 3 

    Одлука о конвертовању потраживања  од „TRAJAL KORPORACIJЕ“ a.d Крушевац у 

трајни улог капитала ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Сл.листу општине Брус, а 

примењива ће се са прихватањем унапред  припремљеног плана реорганизације овог Друштва. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:436-5694/2016-I                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

17.11.2016. године         Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

_______________________________ 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 

129/07 и 83/14), члана 126. став 1. тачка 6. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС», 

број 24/11) и члана 26. став 1. тачка 9. 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 17.11.2016. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу вршиоца дужности  директора 

Центра за социјални рад Брус у Брусу 

 

1.  Мирослав Обрадовић, дипломирани економиста из Бруса, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 

вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Брус у Брусу. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 02-40/2016-I           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

17.11.2016. године                                         Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

___________________________________ 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014), члана 124. став 3 . Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 

24/2011), члана 26.став 1. тачка 9. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

14/2008, 4/2011, 2/2014, 10/2014 и 15/2016), члана 20. и 22. Статута Центра за социјални рад Брус 

број 551-768/2015 од 14.10 2015. године и претходне сагласности Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, број 119-01-59/2016-09 од 12.09.2016. године 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.11.2016. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРУС 

 

1. Мирослав Обрадовић, дипломирани економиста из Бруса, ИМЕНУЈЕ СЕ  за директора 

Центра за социјални рад Брус у Брусу, на период од 4 (четири) године. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 02-41 /2016-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

17.11.2016. године                                                   Мирослав Панић, доктор медицине, с.р. 

________________________________ 

 

 

 

 На основу члана 6. став 2. Одлуке о објављивању општинских прописа и других аката и о 

издавању „Службеног листа општине Брус“, („Службени лист општине Брус“, број 17/2008) по 

извршеном сравњењу са изворним текстом Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2016. 

годину број 18/2016, секретар Скупштине даје 

 

 

ИСПРАВКУ  

ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ 

 

 У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину „Службени лист општине 

Брус“, број 18/2016, у члану 6. Раздео 2. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК, Глава 2.01. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК, ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА И 

ПРОГРАМ 1. ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, поткрала се техничка грешка, 

где у продужетку треба да стоји „ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС“. 

 Исправка техничке грешке производи правно дејство од када производи и Одлука о 

ребалансу буџета општине Брус за 2016. годину. 

 

        СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 1215 
17.11.2016.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ 19 

 

 

 

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

 

 

 

292. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извештаја о реализацији годишњег пословања 

   ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и 

   изградњу Брус за период од 01.01.2016-30.09.2016.године  1206 

293. ОДЛУКА  о престанку рада, постојања и брисању ЈП Дирекција за 

   грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус и 

   преузимању права, обавеза и послова ЈП Дирекција за грађевинско 

   земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус и општину Брус 

   и ЈКП „Расина“ Брус       1206 

294. ОДЛУКА  о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 

   време за сваки организациони облик у локалној самоуправи- 

   -општини Брус за 2015. годину      1208 

295. ОДЛУКА  о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Брус 1209 

296. ОДЛУКА  о конвертирању потраживања општине Брус према 

   „ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈИ“ а.д. Крушевац у капитал  друштва 1212 

297. РЕШЕЊЕ  о разрешењу в.д.  директора Центра за цоцијални рад Брус    1213 

298. РЕШЕЊЕ  о именовању директора Центра за социјални рад Брус   1214 

299. ИСПРАВКА   

       ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ         1214 

  

             

  

 

 

 

 

          

       

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

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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