
 

                                                          Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХX         БРОЈ  1.     19.01.2023. годинe                   годишња претплата 2.700.-дин.    

                                  (аконтација).  

                             Цена овог броја 410,00 дин.  

                                  Рок за рекламацију 10 дана 

 

 

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 

44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 

101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 62. став 1. тачка 15. Статута општине Брус („Сл. 

лист општине Брус“, бр. 2/19 и 6/22), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне 

ситуације Брус број 87-9.1/2023 од 19.01.2023 године, председник општине Брус доноси, 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију  

                                                                        општине Брус 

  

1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију  општине Брус. 

 

2. Ванредна ситуација се проглашава због обилним кишним падавинама, појаве 

бујичних вода, поплавама, олујног ветра и спровођења оперативних мера заштите и 

спасавања. 

 

3. О спровођењу ове одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације Брус у 

складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018). 

  

 
Република Србија 

 Општина Брус 

                             Председник 

 Број: 87-10/2023 

Датум:  19.01.2023. године 
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4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Расинског управног 

округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, 

Одељењу за ванредне ситуације Крушевац, јавним предузећима, службама, 

установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања. 

 

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења/одмах и биће објављена у Службеном 

гласнику  општине Брус.    

              

Број: 87-10/2023 

У Брусу, 

Дана: 19.01.2023. године у 13,30 часова. 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                        ОПШТИНЕ БРУС 

                                                                             Валентина Милосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

А К Т А 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

На основу  члана 61. Став  (7) Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 54/09...72/19, 149/20,118/21), Одлуке о другом ребалансу буџета  општине Брус 

за 2022. године („ Сл. Лист општине Брус“ број 8/2022) и чл.8.  Oдлуке о Општинском 

већу општине Брус („ Сл. Лист општине Брус“ број 11/08), Председница општине Брус 

доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. У Одлуци о другом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, у разделу 5 

Општинска управа, Програм 1 – 1101 Становање, урбанизам и просторно планирање, ПА  

0001  Просторно и урбанистичко планирање, функционална класификација 451, 

апропријација 74, економска класификација  511 – зграде и грађевински објекти,  

одобрена апропријација се преусмерава за  500.000,00  динара на име одређеног расхода у 

износу до 10% вредности апропријације и преноси се на апропријацију у:  

- разделу  5 Општинска управа, Глава 5.03 Центар за културу   Програм  13 - 1201  

Развој културе и информисања, ПА  0001 Функционисање локалних установа културе,  

функционална класификација  820, апропријација 131,  економска  класификација  512 – 

Машине и опрема у износу од  500.000,00 динара. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије, планирање и јавне 

набвке. 

5. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, 

Општинској управи, Центру за културу  и архиви. 

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

 

БРОЈ: 400-960/2022-II                         ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

11.10.2022. ГОДИНЕ                               Валентина Милосављевић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од  630.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа,  Програм  0902 –  

Социјална и дечја заштита, ПА 0019  Подршка деци и породици са децом, Функционална 

класификација 040, апропријација 23, економска класификација  472 – Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1065/2022-II                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

10.11.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 
________________________________ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од  2.250.000,00 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.05 Туристичка 

организација, Програм  1502 –  Развој туризма, ПА 0001  Управљање развојем туризма, 

Функционална класификација 473, апропријација 162, економска класификација  426 – 

Материјал у износу од  400.000 динара . 

3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм 0401 – 

Заштита животне средине, ПА 0004 Управљање отпадним водама, Функционална 
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класификација 560, апропријација 68/1, економска класификација  541 – Земљиште у 

износу од  1.850.000 динара.  

4. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 6.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, Туристичкој организацији и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1059/2022-II                                                          ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

09.11.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 
______________________________________ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од  560.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и 

књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа,  Програм  1102 –  Комуналне 

делатности, ПА 0001  Управљање јавним осветљењем, Функционална класификација 640, 

апропријација 81, економска класификација  511 – Зграде и грађевински објекти. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1012/2022-II                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

26.10.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 
___________________________________ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 
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функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од  40.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа,  Програм  0602 –  

Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001  Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, Функционална класификација 130, апропријација 43, економска 

класификација  485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1078/2022-II                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

17.11.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 

__________________________________ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од  275.000,00 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа,  Програм  0602 –  

Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001  Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, Функционална класификација 130, апропријација 45/0, економска 

класификација 512-000 – Машине и опреме. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1082/2022-II                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

21.11.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 
____________________________________ 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од  555.000,00 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа,  Програм  0701 –  

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА 0002  Управљање и 

одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функционална класификација 451, апропријација 

61/3, економска класификација 541 – Земљиште. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1087/2022-II                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

22.11.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 
_______________________________ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од  70.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Глава 5.05 Туристичка 

организација, Програм  1502 –  Развој туризма, ПА 0002  Промоција туристичке понуде, 

Функционална класификација 473, апропријација 159, економска класификација  422 – 

трошкови путовања. 
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, Туристичкој организацији и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1092/2022-II                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

23.11.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 
____________________________________ 

Ha основу члана 69. Закона о буџетском систему (,Службени гласник РС“, број 
54/09-...118/21),члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета опшштине Брус за 2022. 
годину (,,Службени лист општине Брус“, брoј 9/2022), Председница општине Брус, 
доноси: 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТABA TEKУЋE 

БУЏETCKE PE3EPBE 

 
Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу буџета 

општине Брус за 2022. годину (,,Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 5. 
Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправe ПA 0009, 
функционална класификација 130,економска клaсификauија 499120 тeкyћa буџетска 
резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од 838.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 
апропријацију и књижиће се у оквиру pаздела 5 Општинска yпpaва, Програм 0602 – 
Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, Функционална класификација 130, апропријација 40/0, економска 
класификација 426 – материјал, у износу од 818.000,00. 

3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 
апропријацију и књижиће се у оквиру pаздела 5 Општинска yпpaва, Програм 0602 – 
Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, Функционална класификација 130, апропријација 43/0, економска 
класификација 485 – накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 
органа, у износу од 20.000,00. 

4. O реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање и јавне 
набавке 

5. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“. 
6. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1101/2022-II                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

28.11.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 
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На основу  члана 61. Став  (7) Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 54/09...72/19, 149/20,118/21), Одлуке о трећем ребалансу буџета  општине Брус 

за 2022. године („ Сл. Лист општине Брус“ број 9/2022) и чл.8.  Oдлуке о Општинском 

већу општине Брус („ Сл. Лист општине Брус“ број 11/08), Председница општине Брус 

доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. У Одлуци о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, у разделу 5 

Општинска управа, Глава 5.06 Месне заједнице, Програм  0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА  0002 Функционисање месних заједница, функционална класификација  

160,  апропријација  172, економска класификација  423 – Услуге по уговору,  одобрена  

апропријација се преусмерава за  150.000,00  динара на име одређеног расхода у износу до 

10% вредности апропријације и преноси се на апропријацију у:  

- разделу  5 Општинска управа,   Програм  0902  Социјална и дечја заштита, ПА  

0019 Подршка деци и породици са децом,  функционална класификација  040, 

апропријација 23,  економска  класификација  472 – Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета у износу од  150.000,00 динара. 

2. У Одлуци о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, у разделу 5 

Општинска управа, Глава 5.03 Центар за културу, Програм 1201 Развој културе и 

информисања, ПА  0001 Функционисање локалних установа културе, функционална 

класификација 820,  апропријација 124, економска класификација  421 – Стални трошкови, 

одобрена  апропријација се преусмерава за  315.000,00  динара на име одређеног расхода у 

износу до 10% вредности апропријације и преноси се на апропријације у:  

- разделу  5 Општинска управа, Глава 5.05 Туристичка организација,   Програм  

1502  Развој туризма, ПА  0002 Промоција туристичке понуде,  функционална 

класификација  473, апропријација  165,  економска  класификација  512 – Машине и 

опрема у износу од  250.000,00 динара. 

- разделу  5 Општинска управа,   Програм  0602  Опште услуге локалне самоуправе, 

ПА  0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина,  функционална 

класификација  130, апропријација 45,  економска  класификација  512 – Машине и опрема 

у износу од  65.000,00 динара. 

3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије, планирање и јавне 

набвке. 

4. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, 

Општинској управи, Туристичкој организацији  и архиви. 

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

 

БРОЈ: 400-1108/2022-II             ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

30.11.2022. ГОДИНЕ                               Валентина Милосављевић, с.р. 

_______________________________ 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од  14.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Глава 5.02 Народна 

библиотека, Програм  1201 –  Развој културе и информисања, ПА 0001  Функционисање 

локалних установа културе, Функционална класификација 820, апропријација 109, 

економска класификација  415 – накнаде трошкова за запослене. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, Народна библиотека и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1148/2022-II                                                          ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

06.12.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 

______________________________________ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од  5.010.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм  0902 –  

Социјална и дечја заштита, ПА 0019 Подршка деци и породици са децом, Функционална 

класификација 040, апропријација 23, економска класификација  472 – Накнаде за 

социјану заштиту из буџета у износу од 1.900.000 динара. 

3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм  1102 –  

Комуналне делатности, ПА 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, 
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Функционална класификација 640, апропријација 80, економска класификација  425 – 

Текуће поправке и одржавање у износу од 1.800.000 динара. 

4. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм  0401 –  

Заштита животне средине, ПА 0004 Управљање отпадним водама и канализациона 

инфраструктура, Функционална класификација 560, апропријација 68/1, економска 

класификација  541 – Земљиште у износу од 1.200.000 динара. 

3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм  0602 –  

Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 Финансирање локалне самоуправе и градских 

општина, Функционална класификација 130, апропријација 43, економска класификација  

485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 

110.000 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1158/2022-II                                                         ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

08.12.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од  800.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм  2101 –  

Политички систем локалне самоуправе, ПА 0002  Функционисање извршних органа, 

Функционална класификација 111, апропријација 14, економска класификација  423 – 

Услуге по уговору. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1167/2022-II                                                          ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

09.12.2022. ГОДИНЕ                                                             Валентина Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од   50.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм  2101 –  

Политички систем локалне самоуправе, ПА 0002  Функционисање извршних органа, 

Функционална класификација 111, апропријација 14, економска класификација  423 – 

Услуге по уговору. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1175/2022-II                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

12.12.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 
_______________________________________ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од  260.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Глава 5.01 Установа за 

физичку културу спортски центар Брус, Програм  1301 –  Развој спорта и омладине, ПА 

0004  Функционисање локалних спортских установа, Функционална класификација 810, 

апропријација 94, економска класификација  423 – Услуге по уговору. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 
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 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, Установи за физичку културу спортски центар Брус  и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1177/2022-II                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

13.12.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 

_________________________________ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од 1.342.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм  1102 –  

Комуналне делатности, ПА 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, 

Функционална класификација 640, апропријација 80, економска класификација  425 – 

Текуће поправке и одржавање у износу од 1.040.000 динара.  

3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм  0401 –  

Заштита животне средине, ПА 0004 Управљање отпадним водама и канализациона 

инфраструктура, Функционална класификација 560, апропријација 68/1, економска 

класификација  541 – Земљиште у износу од  302.000 динара. 

4. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 6.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1183/2022-II                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

14.12.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 
____________________________________ 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ  

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од 1.576.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и 

књижиће се у оквиру раздела 1 Скупштина општине, Програм  2101 –  Политички систем 

локалне самоуправе, ПА 0001 Функционисање скупштине, Функционална класификација 

110, апропријација 2/1, економска класификација  414 – Социјална давања за запослене у 

износу од 12.000 динара.  

3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и 

књижиће се у оквиру раздела 4 Општинско правобранилаштво, Програм  0602 –  Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0004 Општинско/градско правобранилаштво, 

Функционална класификација 330, апропријација 18/2, економска класификација  414 – 

Социјална давања за запослене у износу од 12.000 динара.  

4. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм  0602 –  

Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, Функционална класификација 130, апропријација 32, економска 

класификација  414 – Социјална давања за запослене у износу од  590.000 динара. 

5. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и 

књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Глава 5.01 Установа за физичку 

културу – Спортски центар Брус,  Програм  1301 –  Развој спорта и омладине, ПА 0004 

Функционисање локалних спортских установа, Функционална класификација 810, 

апропријација 90/1, економска класификација  414 – Социјална давања за запослене у 

износу од 90.000 динара.  

6. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Глава 5.02 Народна 

библиотека, Програм  1201 –  Развој културе и информисања, ПА 0001 Функционисање 

локалних установа културе, Функционална класификација 820, апропријација 108, 

економска класификација  414 – Социјална давања за запослене у износу од  20.000 

динара. 

7. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Глава 5.03 Центар за 

културу, Програм  1201 –  Развој културе и информисања, ПА 0001 Функционисање 

локалних установа културе, Функционална класификација 820, апропријација 121, 
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економска класификација  414 – Социјална давања за запослене у износу од  90.000 

динара. 

8. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Глава 5.04 

Предшколска установа Пахуљице, Програм  2002 –  Предшколско васпитање, ПА 0002 

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, Функционална 

класификација 911, апропријација 140, економска класификација  414 – Социјална давања 

за запослене у износу од  666.000 динара. 

9. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Глава 5.05 Туристичка 

организација, Програм  1502 –  Развој туризма, ПА 0002 Промоција туристичке понуде, 

Функционална класификација 473, апропријација 157, економска класификација  414 – 

Социјална давања за запослене у износу од  36.000 динара. 

10. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и 

књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Глава 5.06 Месне заједнице,  Програм  

0602 –  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 Функционисање месних заједница, 

Функционална класификација 160, апропријација 169/1, економска класификација  414 – 

Социјална давања за запослене у износу од  60.000 динара.  

11. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 13.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, 

Општинској управи, Установи за физичку културу Спортски центар, Народној 

библиотеци, Центру за културу, Предшколској установи Пахуљице, Туристичкој 

организацији, Месној заједници и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1324/2022-II                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

22.12.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 
___________________________________ 

На основу  члана 61. Став  (7) Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 54/09...72/19, 149/20,118/21,138/22), Одлуке о трећем ребалансу буџета  општине 

Брус за 2022. године („ Сл. Лист општине Брус“ број 9/2022) и чл.8.  Oдлуке о 

Општинском већу општине Брус („ Сл. Лист општине Брус“ број 11/08), Председница 

општине Брус доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. У Одлуци о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, у разделу 5 

Општинска управа,  Програм  0602 Опште услуге локалне самоуправе, ПА  0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација  

130,  апропријација  35, економска класификација  421 – Стални трошкови,  одобрена  

апропријација се преусмерава за  121.000,00  динара на име одређеног расхода у износу до 

10% вредности апропријације и преноси се на апропријацију у:  

- разделу  5 Општинска управа,   Програм  0501  Локални економски развој, ПА  

0002 Мере активне политике запошљавања,  функционална класификација  050, 
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апропријација 24,  економска  класификација  464 – Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета у износу од  121.000,00 динара. 

2. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије, планирање и јавне 

набвке. 

3. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, 

Општинској управи и архиви. 

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

 

БРОЈ: 400-1321/2022-II            ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

21.12.2022. ГОДИНЕ                             Валентина Милосављевић, с.р. 

_______________________________________ 

На основу  члана 61. Став  (7) Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 54/09...72/19, 149/20,118/21,138/22), Одлуке о трећем ребалансу буџета  општине 

Брус за 2022. године („ Сл. Лист општине Брус“ број 9/2022) и чл.8.  Oдлуке о 

Општинском већу општине Брус („ Сл. Лист општине Брус“ број 11/08), Председница 

општине Брус доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. У Одлуци о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, у разделу 5 

Општинска управа,  Програм  0602 Опште услуге локалне самоуправе, ПА  0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација  

130,  апропријација  38, економска класификација  424 – Специјализоване услуге,  

одобрена  апропријација се преусмерава за  360.000,00  динара на име одређеног расхода у 

износу до 10% вредности апропријације и преноси се на апропријацију у:  

- разделу  5 Општинска управа, Глава 5.05. Туристичка организација, Програм  

1502  Развој туризма, ПА  0002 Промоција туристичке понуде,  функционална 

класификација  473, апропријација  164,  економска  класификација  511 – Зграде и 

грађевински објекти у износу од  360.000,00 динара. 

2. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије, планирање и јавне 

набвке. 

3. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, 

Општинској управи, Туристичкој организацији и архиви. 

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

 

БРОЈ: 400-1323/2022-II                                  ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

22.12.2022. ГОДИНЕ                             Валентина Милосављевић, с.р. 

_________________________________________ 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ  

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од 634.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 2 Председник општине, Програм  2101 –  

Политички систем локалне самоуправе, ПА 0002  Функционисање извршних органа, 

Функционална класификација 111, апропријација 14, економска класификација  423 – 

Услуге по уговору, у износу од  6.000 динара. 

3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм  1102 –  

Комуналне делатности, ПА 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, 

Функционална класификација 640, апропријација 79, економска класификација  421 – 

Стални трошкови у износу од  628.000 динара. 

4. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 6.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1344/2022-II                                                          ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

27.12.2022. ГОДИНЕ                                                             Валентина Милосављевић, с.р. 
______________________________________ 

На основу  члана 61. Став  (7) Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 54/09...72/19, 149/20,118/21,138/22), Одлуке о трећем ребалансу буџета  општине 

Брус за 2022. године („ Сл. Лист општине Брус“ број 9/2022) и чл.8.  Oдлуке о 

Општинском већу општине Брус („ Сл. Лист општине Брус“ број 11/08), Председница 

општине Брус доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. У Одлуци о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, у разделу 5 

Општинска управа,  Програм  0602 Опште услуге локалне самоуправе, ПА  0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација  

130,  апропријација  35, економска класификација  421 – Стални трошкови,  одобрена  
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апропријација се преусмерава за  416.000,00  динара на име одређеног расхода у износу до 

10% вредности апропријације и преноси се на апропријацију у:  

- разделу  5 Општинска управа,   Програм  0902  Социјална и дечија заштита, ПА  

0019 Подршка деци и породици са децом,  функционална класификација  040, 

апропријација 23,  економска  класификација  472 – Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета у износу од  280.000,00 динара. 

- разделу  5 Општинска управа,   Програм  0701  Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, ПА  0005  Унапређење безбедности саобраћаја   

функционална класификација  451, апропријација 62,  економска  класификација  424 – 

Специјализоване услуге у износу од  25.000,00 динара. 

- разделу  5 Општинска управа,   Програм  0401  Заштита животне средине, ПА  

0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура,  функционална 

класификација  560, апропријација 68/1,  економска  класификација  541 – Земљиште у 

износу од  81.000,00 динара. 

- разделу  5 Општинска управа, Глава 5.01 Установа за физичку културу Спортски 

центар Брус,  Програм  1301  Развој спорта и омладине, ПА  0004 Функционисање 

локалних спортских установа,  функционална класификација  810,  апропријација 94,  

економска  класификација  423 – Услуге по уговору у износу од  30.000,00 динара. 

2. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије, планирање и јавне 

набвке. 

3. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, 

Општинској управи, Установи за физичку културу Спортски центар Брус  и архиви. 

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

 

БРОЈ: 400-1345/2022-II             ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

27.12.2022. ГОДИНЕ                             Валентина Милосављевић, с.р. 

_______________________________________ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09-...118/21), члан 13. Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о трећем ребалансу 

буџета општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 9/2022) раздео 

5. Општинска управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, 

функционална класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска 

резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу од 328.000 динара.  

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 2 Председник општине, Програм  2101 –  

Политички систем локалне самоуправе, ПА 0002  Функционисање извршних органа, 

Функционална класификација 111, апропријација 14, економска класификација  423 – 

Услуге по уговору, у износу од  181.000 динара. 
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3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану 

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм  0602 –  

Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, Функционална класификација 130, апропријација 40, економска 

класификација  426 – Материјал у износу од 147.000 динара. 

4. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне 

набавке. 

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

 6.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи и архиви. 

 

БРОЈ: 400-1361/2022-II                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

28.12.2022. ГОДИНЕ                                                              Валентина Милосављевић, с.р. 

_________________________________ 

 

А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, број 21/2016...114/2021) и члана 

8. Одлуке о Општинском већу општине Брус (,,Службени лист опшине Брус”, број 

11/2008) 

      Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 28.12.2022. године донело је 

 

                                                                      РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о образовању Жалбене комисије 
 

   1.У решењу Општинског већа општине Брус о образовању  Жалбене комисије у општини 

Брус, број 02-35/2021-III од 13.10.2021.године , врши се измена у ставу 1. тачка 2)  тако да 

уместо          

,,1) Бранко  Луковић, адвокат, члан Комисије“ стоји ,,Драгана Јаначковић Чупић, адвокат, 

члан Комисије“. 

   2. Мандат новоизабраног члана Жалбене комисије у општини Брус  траје до истека 

мандата Жалбене комисије у општини Брус, образоване Решењем број 02-35/2021-III од 

13.10.2021.године и број 02-26 /2022-III  од 19.09.2022. године.                                      . 

   3. У осталом делу Решење о образовању Жалбене комисије у општини Брус, број                   

02-35/2021-III од 13.10.2021.године и број 02-26/2022-III од 19.09.2022.године, остаје 

непромењено. 

 4. Решење ступа на снагу даном доношења и исто се објављује у ,,Службеном листу 

општине Брус” и на званичној интернет страници општине Брус. 

 5. Решење доставити лицима из тачке 1. овог решења и архиви. 

       

                                        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:02-62/2022-III                                        ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

28.12.2022. године                                                        Валентина Милосављевић, с.р. 
_________________________________ 
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На  основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 

129/2007...47/2018), члана 10. став 2. Правилника о додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“, број 80/2018) и 

члана 66. Статута општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, број 2/2019 и 6/2022) 

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној 28.12.2022. године донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

    1.УСВАЈА СЕ Полугодишњи извештај о раду Интерресорне комисије општине Брус за 

процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, 

ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за период . 

        2. Закључак објавити у ,,Службеном листу општине Брус”. 

      3. Закључак доставити: координатору Интерресорне комисије општине Брус и архиви. 

    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

                                                                                       

БРОЈ: 561-15/2022-III                                    ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

28.12. 2022. године                                                   Валентина Милосављевић, с.р. 
_______________________________________ 

На основу  члана 61. Став  (12) Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 54/09...72/19, 149/20 и 181/21), Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус 

за 2022. године („ Сл. Лист општине Брус“ број 9/2022) и чл.8.  Oдлуке о Општинском 

већу општине Брус („ Сл. Лист општине Брус“ број 11/08) 

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној 07.12.2022. године доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. У Одлуци о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, у разделу 5. 

Програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, ПА-0002 

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функционална класификација  451, 

апропријација 61/0, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти смањује 

се за  8.528.000  динара и апропријација 61/2 економска класификација 512 – машине и 

опрема смањује се за 800.000 динара и преноси у текућу буџетску резерву.  

После преусмеравања наведених средстава износ на апропријацији 61/0 - 511 – 

зграде и грађевински објекти - је  30.902.000 динара, и на апропријацији 61/2 – 512 – 

машине и опрема је 0,00 динара, а износ текуће буџетске резерве је  10.000.000 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења пренета у текућу буџетску резерву могу се 

користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена 

средства у довољном обиму. 

3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије, планирање и јавне 

набвке. 

4. Ово решење доставити Начелнику Општинске управе, Одсеку за финансије, 

планирање и јавне набавке и архиви. 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 400-1150/2022-III                  ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

07.12.2022. ГОДИНЕ                Валентина Милосављевић, с.р. 
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На основу  члана 61. Став  (12) Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 54/09...72/19, 149/20 и 181/21), Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Брус 

за 2022. године („ Сл. Лист општине Брус“ број 9/2022) и чл.8.  Oдлуке о Општинском 

већу општине Брус („ Сл. Лист општине Брус“ број 11/08) 

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној 16.12.2022. године доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. У Одлуци о трећем ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, у разделу 1. 

Скупштина општине, Програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, ПА-0001 

Функционисање скупштине, функционална класификација  110, апропријација 1/0, 

економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде запослених (зараде) смањује се за  

873.000  динара и преноси у текућу буџетску резерву.  

После преусмеравања наведених средстава износ на апропријацији 1/0 - 411 – 

плате, додаци и накнаде запослених (зараде) је  2.085.252 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења пренета у текућу буџетску резерву могу се 

користити за прерасподелу средстава на економским класификацијама 411 и 412 на 

позицијама  које нису предвиђене у довољном обиму, и то: 

- Раздео 2 Председник општине, Програм  2101 –  Политички систем локалне 

самоуправе, ПА 0002  Функционисање извршних органа, Функционална класификација 

111, апропријација 8, економска класификација 411 у износу од 130.000 динара. 

- Раздео 5 Општинска управа, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, ПА 

0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална 

класификација 130, апропријација 30, економска класификација 411 у износу од 480.000 

динара. 

- Раздео 5 Општинска управа, Глава 5.01 Установа за физичку културу – Спортски 

центар Брус, Програм 1301 Развој спорта и омладине, ПА 0004 Функционисање локалних 

спортских установа, функционална класификација 810, апропријација 89, економска 

класификаја 411 у износу од 3.000 динара  

- Раздео 5 Општинска управа, Глава 5.05 Туристичка организација, Програм 1502 

Развој туризма, ПА 0002 Промоција туристичке понуде, функционална класификација 

473, апропријација 154, економска класификација 411 у износу од 190.000 динара и 

апропријација 155, економска класификација 412 у износу од 10.000 динара. 

- Раздео 5 Општинска управа, Глава 5.06 Месне заједнице, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0002 Функционисање месних заједница, функционална 

класификација 160, апропријација 168, економска класификација 411 у износу од 60.000 

динара. 

3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије, планирање и јавне 

набвке. 

4. Ово решење доставити Начелнику Општинске управе, Одсеку за финансије, 

планирање и јавне набавке, Спортском центру, Туристичкој организацији, Месној 

заједници Брус 1 и архиви. 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 400-1178/2022-III                    ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

13.12.2022. ГОДИНЕ                    Валентина Милосављевић, с.р. 
__________________________________ 
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А К Т А 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

На основу члана 5. Тачка (6) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ 

број 54/09...118/21), Уговор о додели бесповратних средстава од стране Министарства за 

бригу о селу број: 276-401-00-669/2/22-01  од  19.10.2022. године  заведен  код  Општине 

Брус број: 400-982/2022-II  од 19.10.2022. године.  Члана 24. и 28.  Одлуке о Општинској 

управи Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 16/2020),  начелник Општинске управе 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. У Одлуци о трећем  ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину  („Службени 

лист општине Брус“, број 9/2022) у Плану прихода, апропријација 733154 – текући 

наменски трнсфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07 – 

трансфери од других нивоа власти, евидентира се износ од  1.150.000,00. 

2. У одлуци о трећем  ребалансу буџета  општине Брус за 2022. годину  („Службени 

лист општине Брус“, број 9/2022) у члану 5. II Посебан део, План расхода у разделу  5 

Општинска управа,  програм  0902 социјна и дечија заштита,  0019 подршка деци и 

породици са децом, апропријација  23, економска класификација   472  накнаде за 

социјалну заштиту из буџета, евидентира се износ од  1.150.000,00. 

3. Након повећања плана прихода и расхода за  1.150.000,00 динара пројектовани 

укупан план прихода је  849.380.000,00  динара, као и план расхода. 

4. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, 

Општинској управи и архиви. 

5. Решење објавити у Службеном листу општине Брус. 

 

Број:400-1027/2022-IV                                                          Начелник Општинске управе 

31.10.2022. године                                                               Симић Бобан  дипл.правник, с.р. 

Обрадила: 

Лазаревић Весна дипл.ецц.                    

___________________________________ 

На основу члана 5. Тачка (6) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ 

број 54/09...118/21), Уговор о додели бесповратних средстава од стране Министарства за 

бригу о селу број: 276-401-00-1234/2/2022-01  од  25.11.2022. године  заведен  код  

Општине Брус број: 400-1097/2022-II  од 25.11.2022. године.  Члана 24. и 28.  Одлуке о 

Општинској управи Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 16/2020),  начелник 

Општинске управе доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. У Одлуци о трећем  ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину  („Службени 

лист општине Брус“, број 9/2022) у Плану прихода, апропријација 733154 – текући 

наменски трнсфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07 – 

трансфери од других нивоа власти, евидентира се износ од  1.180.000,00. 
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2. У Одлуци о трећем  ребалансу буџета  општине Брус за 2022. годину  

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022) у члану 5. II Посебан део, План расхода у 

разделу  5 Општинска управа,  програм  0902 социјна и дечија заштита,  0019 подршка 

деци и породици са децом, апропријација  23, економска класификација   472  Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета, евидентира се износ од  1.180.000,00. 

3. Након повећања плана прихода и расхода за  1.180.000,00 динара пројектовани 

укупан план прихода је  850.560.000,00  динара, као и план расхода. 

4. Ово решење доставити  Општинској управи,  Одсеку за финансије, планирање и 

јавне набавке и архиви. 

5. Решење објавити у Службеном листу општине Брус. 

 

Број:400-1149/2022-IV                                                           Начелник Општинске управе 

07.12.2022. године                                                               Симић Бобан  дипл.правник, с.р. 

Обрадила: 

Лазаревић Весна дипл.ецц.                    

_____________________________________ 

 

На основу члана 5. Тачка (6) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ 

број 54/09...118/21), Уговор о сарадњи закључен између Комесаријата за избеглице и 

миграције републике Србије број: 553-412/1-2022  од  18.11.2022. године и Општине Брус 

број: 561-26/2022  од 21.11.2022. године.  Члана 24. и 28.  Одлуке о Општинској управи 

Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 16/2020),  начелник Општинске управе доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. У Одлуци о трећем  ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину  („Службени 

лист општине Брус“, број 9/2022) у Плану прихода, апропријација 733154 – текући 

наменски трнсфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07 – 

трансфери од других нивоа власти, евидентира се износ од  275.000,00. 

2. У Одлуци о трећем  ребалансу буџета  општине Брус за 2022. годину  

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022) у члану 5. II Посебан део, План расхода у 

разделу  5 Општинска управа,  програм  0902 социјна и дечија заштита,  0019 подршка 

деци и породици са децом, апропријација  23, економска класификација   472  Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета, евидентира се износ од  275.000,00. 

3. Након повећања плана прихода и расхода за  275.000,00 динара пројектовани 

укупан план прихода је  850.835.000,00  динара, као и план расхода. 

4. Ово решење доставити  Општинској управи,  Одсеку за финансије, планирање и 

јавне набавке и архиви. 

5. Решење објавити у Службеном листу општине Брус. 

 

Број:400-1181/2022-IV                                                          Начелник Општинске управе 

14.12.2022. године                                                              Симић Бобан  дипл.правник, с.р. 

Обрадила: 

Лазаревић Весна дипл.ецц.                    

________________________________                                                                                                                                                
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На основу члана 5. тачка (6) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ 

број 54/09...118/21-др закон, 138/22), Уговор о суфинансирању пројекта под називом Моћ 

културе – шта уметност може да учини за грађане 3 бр. 451-04-6302/2022-03 од 

14.11.2022.године и Центра за културу Брус бр. 429/22 од 15.11.2022.године, начелник 

Општинске управе доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. У Одлуци о трећем  ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину  („Службени 

лист општине Брус“, број 9/2022) у Плану прихода, апропријација 733154 – текући 

наменски трнсфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07 – 

трансфери од других нивоа власти, евидентира се износ од  360.000,00. 

2. У Одлуци о трећем  ребалансу буџета  општине Брус за 2022. годину  

(„Службени лист општине Брус“, број 9/2022) у члану 5. II Посебан део, План расхода у 

разделу  5 Општинска управа, Глава 5.03 Центар за културу, програм  1201 развој културе 

и информисања,  0002 Јачање културне продукције и уметничког стварања, апропријација  

136, економска класификација   515  Нематеријална имовина, евидентира се износ од  

360.000,00. 

3. Након повећања плана прихода и расхода за  360.000,00 динара пројектовани 

укупан план прихода је  851.195.000,00  динара, као и план расхода. 

4. Ово решење доставити  Општинској управи,  Одсеку за финансије, планирање и 

јавне набавке и архиви. 

5. Решење објавити у Службеном листу општине Брус. 

 

Број:400-1351/2022-IV                                                         Начелник Општинске управе 

28.12.2022. године                                                             Симић Бобан  дипл.правник, с.р. 

Обрадила: 

Лазаревић Весна дипл.ецц.                    

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

 

 

1. ОДЛУКА  о проглашењу ванредне ситуације за целу територију 

општине Брус        1 

2. РЕШЕЊЕ  о промени апропријације      2 

3. РЕШЕЊЕ  о употреби средстава текуће буџетске резерве   3 

4. РЕШЕЊЕ  о употреби средстава текуће буџетске резерве   3 
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15. РЕШЕЊЕ  о употреби средстава текуће буџетске резерве   11 

16. РЕШЕЊЕ  о употреби средстава текуће буџетске резерве   11 

17. РЕШЕЊЕ  о употреби средстава текуће буџетске резерве   12 
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19. РЕШЕЊЕ  о промени апропријације      14 
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21. РЕШЕЊЕ  о употреби средстава текуће буџетске резерве   16 

22. РЕШЕЊЕ  о промени апропријације      16 

23. РЕШЕЊЕ  о употреби средстава текуће буџетске резерве   17 

24. РЕШЕЊЕ  о измени Решења о образовању Жалбене комисије   18 

25. ЗАКЉУЧАК о усвајању полугодишњег извештаја о раду 

   Интерресорне комисије      19 
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_________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 3150101 (037)  

жиро-рачун број: 840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029 

Главни и одговорни уредник Андрија Несторовић, Секретар Скупштине општине 

Брус. 
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