
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС», број 129/07, 83/2014-др.закон и 47/20108, 111/2021-др.закон), члан 40. и члана 83. 
Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/019), 
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године 
 донела је  
 

ОДЛУКА О ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О  ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС 

 
  

Члан 1. 
 У Одлуци о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, 
бр. 16/2020) члан 13. мења се и гласи: 
                                                          
            „За обављање послова Општинске управе образују се следеће унутрашње 
организационе јединице: 

1.Одсек за општу управу  ,скупштинске и заједничке послове 

2.Одсек за друштвене делатности ,привреду  и локални економски развој 

3. Одсек за финансије , планирање и јавне набавке 

4.Одсек за урбанизам, грађевинарство и имовинско правне послове  

5.Одсек за локалну пореску администацију 

6.Одсек за инспекцијске послове и заштиту животне средине.“ 

 
Члан 2. 

У Одлуци о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, 
бр. 16/2020) члан 15. мења се и гласи: 

„Одсек за друштвене делатности привреду и локални економски развој  
обавља послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана утврђених 
Законом у области: образовања, културе, примарне здравствене заштите, дечје заштите, 
борачко инвалидске заштите, информисања, спорта и народне одбране. Припрема 
нацрте одлука и других аката који се односе на делокруг делатности.  
 Врши надзор над установама друштвене делатности, припрема критеријуме за 
њихово финансирање, обавља послове ученичког и студентског стандарда. Стара се и 
обезбеђује услове за рад, одржавање и остваривање програма установа културе, развоја 
културно уметничког аматеризма, заштита културних добара. 
 Подстиче различите активности и програме младих и стварање услова за 
укључивање младих у друштвени живот: помоћ у стварању услова за организовање 
омладинских активности. 
 Послове анализирања мера текуће и развојне политике и њихов утицај на 
индустрију, занатство, приватно предузетништво, угоститељство и трговину, поверене 
послове АПР-а и саветодавну функцију код регистрације предузетничких радњи и 
привредних субјеката, послове креирања и ажурирања базе података који су логистичка 
подршка економском развоју, послове разврставања угоститељских објеката у 
категорије и води евиденцију некатегорисаних објекта и сеоских туристичких 
домаћинстава, сарадњу са удружењима предузетника, привредника у припреми 



 

 

стимулативних мера за мала и средња предузећа и предузетничке радње, прати стање у 
области коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног и 
животињског света, водопривреде и подручја са природним лековитим 
својствима,промену намене пољопривредног земљишта у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту, врши израду Програма заштите уређења пољопривредног 
земљишта, врши израду Програм подршке за спровођење привредне политике и 
политике руралног развоја, израду Планова одбране од поплава и предлагање мера за 
отклањање мера од штетних последица, стара се о издавању водопривредних услова и 
водопривредне сагласности из надлежности локалне самоуправе, прати и информише 
правна и физичка лица о подстицајним мерама за развој пољопривреде и села, 
координира израду стратешких планова из различитих сектора, учествује у припреми и 
реализацији пројеката у којима је предлагач Општинска управа и општинске 
организације, сачињава периодичне извештаје о пројектним активностима на подручју 
општине, организује и реализује обуке за запосле у јавном сектору у вези стратешког 
планирања и управљања пројектима, координира маркетиншке и промотивне 
активности општине, припрема конкурсне документације, вршти администрирање и 
извештавање о транспарентном финансирању и трошењу буџетских средстава, послове 
израде извештаја за донаторе , информисање потенцијалних инвеститора и постојећих 
привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивима 
програмамима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу. 
           Одсек 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 и 
инвеститорима и истима доставља тражене податке, обавља послове координације и 
учествовања 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.  

Одсек сарађује са органима општине Брус, јавним предузећима, установама и 
организацијама чији је оснивач општина Брус и пружа потребне податке у поступцима 
реализације инвестиција, даје налоге и врши контролу квалитета и количине изведених 
радова на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених 
површина, координира пословима зимског одржавања путева на територији општине 
Брус и врши контролу истих,прима захтеве за поправку и санацију  путева и предузима 
друге радње које се односе на одржавање општинских и некатегорисаних путева, врши 
преглед општинских и некатегорисаних путева и о томе сачињава записник који 
доставља кабинету председника општине и комуналној инспекцији по потреби, прати 
реализацију уговора о изградњи општинских и некатегорисаних путева,спроводи 
управне послове из надлежности локалне самоуправе који су предвиђени Законом о 
становању (осим инспекцијских послова, принудно исељење бесправно усељених лица 
у станове и др.) и води регистре прописане наведеним Законом,  израђује и предлаже 
нацрте аката из надлежности одсека, као и друге послове у складу са законом и актима 
органа општине Брус . 
  У име општине Брус, као инвеститора, предузима иницијалне радње за издавање 
локацијских услова, грађевинске дозволе, пријаве радова и употребне 
дозволе,предузима активности о евидентирању свих пројеката и задужењу истих, 



 

 

израђује и предлаже нацрте аката из надлежности одсека , као и друге послове у складу 
са законом и актима органа општине Брус.“ 
 

Члан 3.  
У Одлуци о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, 

бр. 16/2020) члан 17. мења се и гласи: 
 
  „ Одсек за урбанизам, грађевинарство и имовинско правне послове - 
обавља послове који се односе на планирање и уређење простора, изградњу објеката,  
комуналну делатност, коришћење и уређење грађевинског земљишта, припремање 
одлуке о изради урбанистичких планова и просторног плана општине, сарадња са 
обрађивачима планова у вези прикупљања података, услова и сагласности надлежних 
јавних предузећа и установа, излагање планова на јавни увид, организовање јавне 
презентације урбанистичких пројеката, потврђивање да ли је урбанистички пројекат 
израђен у складу са урбанистичким планом, издавање услова за израду пројекта 
парцелације, препарцелације или исправка граница суседних парцела, спровођење 
поступка контроле и потврђивања пројеката парцелације и препарцелације, издавање 
услова у поступку конституисања службености пролаза на грађевинском земљишту 
које је јавна својина општине, 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, даје стручно мишљење и предлог решења везан за одређивање 
локација за аутобуска стајалишта.Одсек израђује пројектне задатке по којима ће се 
израђивати пројектно-техничка документација и предмер и предрачун радова по 
одобреној пројектно-техничкој документацији потребних за набавку услуге израде 
пројектно-техничке документације или набавке конкретних радова, обавља послове из 
области саобраћаја везане за издавање саобраћајно-техничких услова за изградњу 
објеката из члана 69. Закона о планирању и изградњи, израђује и предлаже нацрте аката 
из надлежности одсека као и друге послове у складу са законом и актима органа 
општине Брус                                                                   
         Одсек 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 спроводи управне послове из надлежности локалне самоуправе који су 
предвиђени Законом о становању (осим инспекцијских послова, принудно исељење 
бесправно усељених лица у станове и др.) и води регистре прописане наведеним 
Законом.“ 

Члан 4. 
У Одлуци о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, 

бр. 16/2020) иза члана 18. додаје се нови члан 18а који гласи: 
 

            „Одсек за инспекцијске послове и заштиту животне средине - обавља 
послове који се односе на задатке инспекцијског надзора, вршења контроле и налагању 
мера у складу са важећим прописима из области грађевинарства, комуналних 
делатности, туризма, саобраћаја, заштите животне средине, као и у складу са Законом о 



 

 

инспекцијском надзору који прописује опште услове и поступак вршења инспекцијског 
надзора и важећим одлукама Скуппштине општине. 
    Одсек обавља послове везане за вођење поступка и доношење решења о рушењу и 
уклањању објеката по поступку инспекцијског надзора, израђује нормативно правне 
акте и спроводи административно-техничке послове којима се утврђују услови и мере и 
обезбеђују посебни услови и мере у току рушења и уклањања објеката, послове вазане 
за организовање и усмеравање поступака за заштиту животне средине, поступање са 
отпадним материјама, заштиту од нејонизујућих зрачења, заштиту од буке, управљање 
отпадом, 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 праћења стања, предлагање 
мера и инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица која обављају 
комуналну делатност и инспекцијски надзор над поступањем правних лица, 
предузетника и грађана у погледу придржавања закона, прописа и општих аката из 
области комуналне делатности, надзор у области уређивања и одржавања објеката и 
јавних површина, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, изношења и 
депоновања смећа, одржавање гробаља, надзор над обављањем делатности пијаца, 
надзор над одржавањем чистоће јавних површина, над раскопавањем улица и других 
јавних површина и друге послове комуналне хигијене, праћење стања, предлагање мера 
и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, 
заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, надзора над 
применом општинских одлука којима се регулише саобраћај, обавља послове везане за 
пољопривреду и уређење водотока, утврђивање штете од елементарних непогода, 
послове контроле у области туризма из надлежности локалне самоуправе.“                                                               
 
                                                                    Члан 5. 

У Одлуци о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, 
бр. 16/2020) члан 19. мења се и гласи: 
         „ У Општинској управи се као посебне организационе јединице образују Кабинет 
Председника општине и Интерна ревизија општине Брус.“                                                       
 
                                                                     Члан 6. 

У Одлуци о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, 
бр. 16/2020) члан 21. мења се и гласи: 
     „У Кабинету председника Општине могу се поставити: 

1. помоћник председника Општине за економски развој и инвестиције и  
2. помоћник председника Општине за туризам, информисање и протоколарне 

радње. 
  
      Помоћнике поставља председник Општине и исти имају статус постављеног лица.“ 
 

Члан 7. 
У Одлуци о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, 

бр. 16/2020) члан 22. мења се и гласи: 
     „Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају 
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које 
су постављени и врше и друге послове по налогу председника Општине.“ 
 
 

 



 

 

Члан 8. 
У Одлуци о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, 

бр. 16/2020) иза члана 23. додаје се нови члан 23а који гласи: 
„Председник општине оснива Интерну ревизију општине Брус. 
Интерна ревизија општине Брус је организационо независна од делатности коју 

ревидира, није део ни једног пословног процеса, односно органиазционог дела 
организације, а у свом раду је непосредно одговорна Председнику општину. 

Интерна ревизија општине Брус на основу објективног прегледа доказа 
обезбеђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих процеса управљања 
ризиком, контроле и управљања организацијом да ли ови процеси функционишу на 
предвиђен начин и омогућавају остварење циљева организације. 

Интерна ревизија општине Брус пружа саветодавне услуге које се састоје од 
савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и 
побољшања процеса управљања датом организацијом, управљањем ризицима и 
контроле.“ 

Члан 9. 
        Запослени у Општинској управи настављају са радом на досадашњим дужностима 
и радним местима до распоређивања по новом акту о унутрашњој организацији и 
систематизацији. 
 

Члан 10. 
       Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места усваја 
Општинско веће  у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 11. 
        У осталом делу Одлука о Општинској управи општине Брус («Службени лист 
општине Брус, број  16/2020) остаје непромењена. 
 

Члан 61. 
      Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 
општине Брус.                     
 
                                            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС                                       
 
 БРОЈ:021-4/2022-I                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  17.06.2022. године                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.                                                       
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
     Одредбама Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14 и др) прописано је да акт о организацији Општинске управе доноси Скупштина 
општине на предлог Општинског већа.  
    Одлуком о изменама и допунама одлуке о Општинској управи општине Брус 
дефинисано је да се рад Општинске управе организује образовањем унутрашњих 
организационих јединица, односно одсека и образовањем посебних организационих 
јединица - Кабинета председника општине и Интерне ревизије општине Брус. Одлуком 
је предвиђено шест одсека и то: 1.Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке 
послове, 2.Одсек за друштвене делатности,привреду и локални економски развој 
3.Одсек за финансије, планирање и јавне набавке, 4. Одсек за урбанизам, 
грађевинарство и имовинско правне послове, 5. Одсек за  локалну пореску 
администрацију, 6.Одсек за инспекцијске послове и заштиту животне средине.  
Одлуком се дефинише израда Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији у Општинској управи у складу са одредбама ове Одлуке. 



 

 

    


