
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХIX  БРОЈ  1.   09.01.2015.годинe      годишња претплата 2.700.- дин.    

           (аконтација). Цена овог броја 

               410,00 дин. Рок за рекламацију 

           10 дана 

 

  

 

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

број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.01.2015. године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ 

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

 

 Стратегија локалног економског развоја («Службени лист општине Брус», број 

2/10 и 1/14), мења се у делу: 

 

Члан 1. 

 У Стратешком циљу 1. стварање услова за развој пословне инфраструктуре 

додају се мере: 

 1.6. Изградња тротоара у Брусу, 

 1.7. Изградња Инфо центра, 

 У мери 1.3. подизање капацитета комуналног предузећа и побољшање 

комуналних услова грађанима и привредним субјектима додаје се тачка 

 1.3.16. изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода у Брзећу. 

 

Члан 2. 

 У Стратешком циљу 2. у мери 2. тачка 6. успостављање здравственог туризма и 

СПА туризма у општини Брус, додају се тачке: 

 2.6.7. Изградња Балканске улице у Брусу ради стварања инфраструктурне 

опремљености локације Бањског парка, 

 2.6.8. Реконструкција и доградња градског базена у Брусу. 

 

Члан 3. 

 Стратешки циљ 4. мења се и гласи: 

 «Стварање услова за побољшање живота и пословања у сеоским и насељеним 

местима општине Брус». 
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Члан 4. 

 У Стратешком циљу 4. додају се следеће тачке: 

 4.6. Реконструкција моста «Малинићи» у селу Милентија. 

 4.7. Изградња мостова у селима: Дупци, Рибари и Будиловина. 

 4.8. Проширење капацитета Предшколске установе «Пахуљице» Брус. 

 4.9. Изградња објекта за дневни боравак Ментално недовољно развијених лица 

општине Брус. 

 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и иста се објављује у 

«Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:06-2/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
__________________________________ 

 

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

број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.01.2015. године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ БРУС ДО 2020. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради стратегије «Локалног економског развоја општине Брус до 

2020. године». 

 

Члан 2. 

 Одређује се за носиоца израде Стратегије локалног економског развоја општина 

Брус до 2020. године, председник општине Брус. 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу наредног рана од дана доношења и иста се објављује у 

«Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:06-3/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
__________________________________ 
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 На основу члана 40. и 44. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС», 

број 24/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 

129/07) и  члана 26. тачка 14. и 16. Статута општине Брус («Службени лист општине 

Брус», број 14/08, 4/11, 2/14 и Пречишћен текст 10/14)),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.01.2015. године, донела 

је  

 

И З М Е Н У   О Д Л У К Е 

О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о социјалној заштити општине Брус број 561-45/2013-I од 15.10.2015. 

године «Службени лист општине Брус», број 9/2013), мења се члан 15. став 2. гласи: 

  

 «Услуга дневног боравка за одрасле особе са сметњама у развоју, обезбеђује се 

лицима старости до 45 година». 

 

Члан 2. 

 Ова измена Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

«Службеном листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 561-1/2015-I              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

09.01.2015. године                  Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

__________________________________ 

 

       На основу члана 29. и члана 39. и члана 30. Закона о  туризму (,,Сл.гласник РС,, ,бр. 

36/2009,88/2010,99/2011-др.закона и 93/2012),члана 13. Закона о јавним службама (,, 

Сл.гласник РС,, ,бр 42/91,71/94,79/2005-др. Закона, 81/2005-и испр.др.закона ), а ради 

усклађивања Оснивачког акта Туристичке организације oпштине Брус са Законом о 

туризму,  

 Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 09.01.2015.године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ                

ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  БРУС 

 
 I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
УСКЛАЂИВАЊЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

 
Члан 1. 

  У  циљу усклађивања оснивачког акта Туристичке организације општине Брус  

из Бруса  са Законом о туризму(,,Сл.гласник РС бр. 36/2009...  ,, бр. Закона  и 93/2012”), 

Доноси се  Одлука о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације општине 

Брус. 
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Циљ оснивања Туристичке организације 

 
Члан 2. 

Туристичка организација  Брус  је основана ради унапређивања и развоја 

туризма у општини Брус, као Туристичка организација Брус  из Бруса(у  даљем 

тексту:Туристичка организација општине Брус). 

 

Предмет Одлуке 

 
Члан 3. 

 Овом Одлуком у складу са Законом о туризму,регулисана су права и обавезе 

оснивача и Туристичке организације општине Брус ради унапређења и развоја 

туризма,а нарочито: 

-  назив и седиште оснивача 

-  фирма и седиште Туристичке организације општине Брус  

- претежна делатност Туристичке организације  општине Брус 

- права,обавезе и одговорности оснивача према Туристичкој организацији  Брус 

     и Туристичке организације  Брус према oснивачу 

- заступање Туристичке организације општине Брус 

- износ основног капитала,као опис,врста и вредност новчаног улога 

            - органи Туристичке организације  Брус 

-друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју је основана 

   туристичка организација општине Брус. 

 

 II - ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 
Оснивање Туристичке организације 

 

Члан 4. 

              Скупштина општине Брус је  основала  Туристичку организацију 

општине Брус . Одлуком  о оснивању  од  14.07.1994.год.  

Фирма оснивача гласи:Скупштина општине Брус 

Седиште Туристичке организације Брус је   у Брусу,ул. Краља Петра Првог бб 

 

 III - ФИРМА И СЕДИШТЕ 

 
Фирма и седиште Туристичке организације 

 

Члан 5. 

 Туристичка организација послује под фирмом (називом ) ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ  БРУС. 

 Скраћени назив фирме је :ТООБ 

 Седиште Туристичке организације Брус   је у Брусу ,ул. Краља Петра 

Првог бб. 

 

 

 

 



09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна __5. 
 

IV - ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ 

 
Печат ,штамбиљ и знак Туристичке организације 

 

Члан 6. 

Туристичка организација   Брус има свој печат и штамбиљ(два округла печата 0 

и 2). 

Печат ТООБ-а је кружног облика,димензије 32мм.,на коме је уписан 

текст:TУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БРУС-на српском језику-

ћирилицом(први без броја).Други печат је исто кружног облика димензије 32мм.,на 

коме је уписан текст:ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БРУС  исто  на 

српском језику-ћирилицом и број 2 . 

 Туристичка организација Брус има штамбиљ четвртастог облика (два комада) 

који садржи потпуни назив, Туристичке организације и друге податке за коришћење 

штамбиља. Начин употребе, руковање и чување печата уређује се посебним актом који 

доноси директор. У правном промету и службеној преписци са правним и физичким 

лицима Туристичка организација може користити лого, који садржи заштитни знак 

фирме. 

            Одлуку о знаку туристичке организације доноси Управни одбор. 

 

V -  ПОСЛОВИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
Члан 7. 

- Израђује програм развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са 

прописима о планирањима и уређењу простора за туристичка места-центре, 

дестинације и локалитете на територији општине Брус. 

- Подстиче унапређење општих послова за прихват и боравак туриста на територији 

Општине Брус. 

- Прати и анализира кретање на домаћем и иностраним тржиштима  организује  

истраживања туристичког тржишта од интереса за туристичку,  информативну, 

пропагадну и маркетиншку делатност општине Брус. 

- Усмерава и координира активност носилаца туристичке понуде на обогаћивању и 

подизању нивоа квалитета туристичких комплементних садржаја и стварању 

атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима-центрима,  дестинацијама и 

локалитетима на територији општине Брус. 

-  Организује туристичко-информативно-пропагандне,  маркетиншке и промотивне 

делатности, научне конференције,  културне,  спортске,  сајамске и друге 

манифестације од интереса за унапређење општине Брус, са посебним акцентом на 

организовање Дана Преображења,као и културно, спортске,едукативне,  традиционалне 

и брендиране манифестације од ширег интереса и др. 

- Програмира и организује туристичко-информативне центре и пунктове у циљу 

обавештавања посетилаца о туристичким,  културним,  историјским  вредностима и 

спортским и другим садржајима општине Брус и шире. 

- Обезбеђује пропагандно-информативна средства којима се популаришу и афирмишу 

могућности општине  Брус у туризму (издавачка,  ауди-визуелна делатност,  наступи на 

сајмовима и манифестацијама и друга пропагандна средства). 

-   Формира и развија јединствени информативни систем у туризму општине Брус и 

обезбеђује његово повезивање са информативним системима у Републици Србији и  
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иностранству, преко Туристичке организације Србије, и других сличних или сродних 

Установа,  институција и асоцијaција. 

-  Усмерава  координира иницијативе и активности привредних субјеката и других 

организација на формирању и пласману туристичких производа. 

- Сарађује са Туристичким организацијама Градова и општина у Републици Србији и 

иностранству или сродним Установама,  институцијама, асоцијацијама и удружењима. 

- Учествује на  јавним позивима и конкурсима код ресорних Министарстава у 

Републици Србији, као и на позивима прекограничне сарадње и  другим фондовима у 

земљи и иностранству.  

-    Подстиче унапређење општих послова за прихват и боравак туриста на територији 

општине Брус. 

-  Подстиче категоризацију приватног смештаја и домаће радиности, као и промоцију 

истих. 

-  Припрема Оперативни програм развоја туризма општине Брус(туристичка понуда 

општине,  излетнички туризам, планинарско-бициклистички, рекреативни, спортски,  

културни, манастирске туре, ловни,  омладински,  транзитни,  сајамски, и други 

туризам,  сувенири,  публикације, амблеми општине Брус,  туристичка сарадња са 

другим градовима и општинама,  организацијама туристичко информативне службе 

општине Брус и др). 

-  Покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, 

развијања туристичке  свести,  туристичке културне заштите и унапређење животне 

средине. 

-  Доноси програм туристичко-информативно-прoпагaндне и промотивне делатности. 

- Врши комерцијалне послове у оквиру основне делатности туристичких 

информативних центара као: продаје сувенира,  разгледница,  туристичких брошура  

других публикација, завичајног издаваштва, штампе, карата за путовање,изнајмљивање 

бицикла, изнајмљивање ски опреме, и друге спортске опреме,продаја ски-пасова,  

улазница за концерте, наплате категорисаног смештаја код физичких лица, услуге за 

пасошка документа, Музејске, галеријска и угоститељска посредовања,  услуге 

туристичких водича и друге послове из области  туристичких услуга и међуагенцијских 

послова. 

-  Врши и друге послове утврђене Статутом и Законом. 

 

VI - ДЕЛАТНОСТ 
Члан  8. 

 Поред основне делатности Туристичка организација Брус обавља и следеће 

делатности: 

0170 - Лов, траперство, обнављање и узгој дивљачи,  укључујући и одговорне 

   услуге; 

1310 -  Припрема и предење текстилних влакана; 

1320 -  Производња тканина; 

1391 -  Производња плетених и кукичаних материјала; 

1392 -  Производња готових текстилних производа, осим одеће; 

1399 -  Производња осталих текстилних производа; 

               162 -  Производња производа од дрвета,плуте,прућа и сламе; 

              172 -  Производња предмета од папира и картона; 

1811 -  Штампање новина; 

1812 -  Остало штампање; 

1813 -  Услуге припреме за штампу; 

1814 -  Књиговезачке и сродне делатности; 
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1820 -  Умножавање снимљених записа; 

4611 -   Посредовање у продаји пољопривредних сировина, текстилних сировина 

    и  полупроизвода; 

4616  -  Посредовање у продаји текстила, одеће,крзна,обуће и предмета од коже; 

4617  -  Посредовање у продаји хране,пића и дувана; 

4618  -  Специјализовано посредовање у продаји посебних производа; 

4641  -  Трговина на велико текстилом; 

4642  -  Трговина на велико одећом и обућом; 

4644 -  Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за  

    чишћење; 

4645  -  Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима; 

4649  -  Трговина на велико осталим производима за домаћинство; 

4719  -  Остала  трговина на мало у неспецијализованим продавницама;  

4751  -  Трговина на мало осталом опремом за домаћинство у специјализованим  

                           продавницама;              

4761  -  Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама; 

4762 - Трговина на мало новинама  и канцеларијским материјалом у   

   специјализованим продавницама;  

4763  -  Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим  

                           продавницама; 

4764 -  Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама; 

4771  -  Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама; 

4778 - Остала трговина на мало новим производима у специјализованим  

   продавницама; 

4799  -  Остала трговина на  мало  изван продавница,тезги и пијаца; 

4939  -  Остали превоз путника у копненом саобраћају; 

5010  -  Поморски и приобални превоз путника; 

5030  -  Превоз путника унутрашњим пловним путевима; 

5110  -  Ваздушни превоз путника; 

5221  -  Услужне делатности у копненом саобраћају; 

5510  -  Хотели и сличан смештај; 

5520  -  Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак; 

5530  -  Делатност кампова,  ауто-кампова и кампова за туристичке приколице; 

5590  -  Остали смештај; 

5610  -  Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката; 

5621  -  Кетеринг; 

5629  -  Остале услуге припремања и послуживања хране; 

5630  -  Услуге припремања и послуживање пића: 

5811  -  Издавање књига; 

5812  -  Издавање именика и адресара; 

5813  -  Издавање новина; 

5814  -  Издавање часописа и периодичних издања; 

5819  -  Остала издавачка делатност; 

5911  -  Производња кинематографских дела ,  аудио-визуелних производа и   

                           телевизијског програма;  

5913  -  Дистрибуција  кинематоргафских дела, аудио-визуелних дела и  

                          телевизијског програма; 

5920  -  Снимање и издавање звучних записа и музике; 

6010  -  Емитовање радио програма; 

6399  -  Информационе  услужне делатности на другом месту непоменуте; 
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  791  -  Делатност путничких  агенција и тур-оператера; 

7990  -  Остале услуге резервације и делатност повезане с њима; 

8230  -  Организовање састанака и сајмова; 

9001  -  Извођачка уметност; 

9002  -  Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности; 

9003  -  Уметничко стваралаштво; 

 9102  -  Делатност музеја, галерија и збирки; 

 9103  -  Заштита и одржавање непокретних културних добара,  културно- 

                          историјских локација, зграда и сличних  туристичких споменика; 

9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних  

   вредности; 

9200  -  Коцкање и клађење; 

9311  - Делатност спортских објеката; 

9312  -  Делатност спортских клубова; 

9319  -  Остале спортске делатности; 

9329  -  Остале забавне и рекреативне делатности; 

94      -  Делатност удружења; 

9499  -  Делатност осталих организација на бази учлањења; 

9609  -  Остале непоменуте личне услужне делатности. 

 

VII -  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТУРИСТИЧКЕ     

                                       

                  ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСНИВАЧА 
 

Права и обавезе Туристичке организације и Оснивача 
 

Члан 9. 

Скупштина општине  Брус  даје сагласност на: 

     - Статут; 

               - годишњи програм рада; 

               - финансијски план; 

               - извештај о пословању и годишњи обрачун туристичке организације; 

Туристичка организација општине  Брус подноси извештај о пословању 

Скупштини општине Брус најмање једанпут годишње. 

 

Члан 10. 

Туристичка организација у правном промету са трећим лицима иступа у своје 

име и за свој рачун. 

За своје обавезе Туристичка организација одговара свим својим средствима  

(потпуна одговорност). 

Оснивач не одговара за обавезе Туристичке организације општине  Брус, осим у 

случајевима прописаним Законом. 
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ПОРЕМЕЋАЈ У ПОСЛОВАЊУ 
 

Члан 11. 

 У случају поремећаја у пословању Туристичке организације Брус, Скупштине 

општине Брус  предузеће мере којима ће предузети услове за несметан рад и пословање 

предузећа у обављању делатности у складу са Законом: 

-разрешава Управни одбор, 

-разрешава Надзорни одбор, 

-друге мере одређене Законом. 

 

VIII -  ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ    

    ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ                                                  
 

Заступање Туристичке организације 
 

Члан 12. 

             Туристичку  организацију заступа и представља Директор. 

              Директор може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писмено 

пуномоћје за заступање  у појединим правним пословима. Пуномоћник не може без 

писменог одобрења директора своје пуномоћје пренети на друго лице.  

              У одсуству директора Туристичке организације овлашћење пуномоћника су у 

оквиру овлашћења датих у писменом пуномоћју за заступање Туристичке организације 

општине Брус. 

 Директор уз сагласност Управног одбора може дати и опозвати препоруку у 

складу за Законом  

 

IX -  ИМОВИНА И СРЕДСТВА ЗА РАД 
 

Основни капитал 

 
Члан 13. 

               Основни капитал обезбеђује се из средстава боравишне таксе  остварене на 

подручју општине Брус у складу са законом,и из буџета општине Брус. 

 О повећању или смањењу основног капитала Туристичке организације општине 

Брус,  одлучује Скупштина општине Брус, као оснивач у складу са Законом. 

 

Средства Туристичке организације 
 

Члан 14. 

Средства за рад Туристичке организације обезбеђују се из: 

                - средства боравишне таксе, средства буџета , 

                - прихода остварених обављањем послова из оквира своје делатности и 

из  других сопствених прихода, 

                - донација,прилога,и спонзорства домаћих и страних правних и 

физичких лица, 

                - других извора у складу са Законом. 
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Х - ОРГАНИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
Органи Туристичке организације 

 

Члан 15. 

           Органи Туристичке организације општине Брус су: Управни одбор, Директор и 

Надзорни одбор. Директора, чланове Управног одбора, Надзорног одбора именује и 

разрешава Скупштина општина Брус. 

 Органи Туристичке организације именују се на четири године. 

 

Управни одбор 
 

Члан 16. 

             Управни одбор има председника, заменика председника и чланове Управног 

одбора. Управни одбор има укупно пет чланова.Чланови Управног одбора су 

именовани од стране Скупштине општине Брус. Члан Управног одбора мора бити 

именован и из реда запослених и то од пет именованих један из реда запослених  из 

ТООБ-а. 

              Управни одбор ТООБ-а именује и разрешава Скупштина општине Брус. 

               Мандат чланова Управног одбора траје четири године. 

 

Члан 17. 

       УПРАВНИ ОДБОР: 

1.  Доноси Статут ТООБ-а; 

2. Доноси програме туристичко информативно-пропагандне и промотивне активности; 

3. Доноси годишњи програм рада; 

4. Доноси финансијски план; 

5. Усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; 

6. Доноси актa о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ТОО Брус       

на која сагласност даје Веће општине Брус,   

7. Одређује цене часописа, билтена и других информативно-пропагандних публикација                   

које издаје ТООБ, као и цену у промету сувенира и других производа и артикла и 

услуга у оквиру основне или додатне или додатних делатности ТООБ-а, цену услуга                   

туристичког водича,  изнајмљивање и рентирање бицикли и спортске  опреме (ски и 

др.) и др. 

8. Доноси финансијске одлуке из делатности ТООБ; 

9. Доноси одлуке о проширењу делатности ТООБ и сектора,  уз сагласност оснивача; 

10.Доноси одлуке о оснивању предузећа или посебне службе (канцеларије) ТООБ-а,  уз                       

сагласност оснивача; 

11. Доноси одлуку о пријему Директора на основу објављеног конкурса и даје  предлог                  

оснивачу о именовању и постављењу најбољег кандидата;    

12.  Доноси одлуку о висини плате Директора ТООБ-а,  уз сагласност оснивача; 

13. Бира председника и заменика председника Управног одбора; 

14. Именује своја стална  привремена радна тела, где дефинише начин рада,  састав 

надлежност и овлашћења(саветодавна тела и др); 

15. Остварује сарадњу са другим Туристичким организацијама; 

16. Доноси одлуке о додели признања за  допринос унапређењу и развоју туризма; 

17. Врши и друге послове утврђене Законом и  Статутом ТОО Брус.Одлуке из тачке 1. 

до 5. Управни одбор доставља на сагласност Скупштини  општине Брус. 



09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _11. 
   

Директор 
 

   ДИРЕКТОР: 

1. Организује и руководи радом  Туристичке организације општине Брус (ТООБ). 

2. Предлаже акта које доноси Управни одбор. 

3. Извршава одлуке Управног одбора. 

4. Одлучује о појединим правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са    

Законом и општим актима. 

5. Именује и разрешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима. 

6. Припрема предлоге програма  и планове рада, предлог финасијског плана ТООБ. 

7. Припрема предлоге Одлука које треба да размотри и усвоји Управни одбор. 

8. Предузима мере за спровођење програма и планове рада ТООБ. 

9. Подноси извештај о раду и резултатима рада ТОО Брус  Управном одбору. 

10. Спроводи одлуке и реализује закључке Управног одбора. 

11. Наредбодавац је за извршење финансијског плана.   

12. Представља ТООБ. 

13. Заступа ТООБ,  закључује уговоре и врши друге правне радње.  

14. Потписује акта и документе ТООБ. 

15. Самостално доноси одлуке и решења и предузима мере у складу са Законом и     

нормативним актима ТООБ. 

16. Предлаже организацију посла ТООБ 

17. Руководи радом ТООБ. 

18. Врши кадровску политику ТООБ. 

19. Предлаже Управном одбору правилник о унутрашњој организацији и      

систематизацији радних места на коју потом сагласност даје Веће. 

20. Одлучује о распоређивању радника ТООБ на одређене послове и задатке. 

21. Закључује  уговор о раду  и доноси решења из радног односа. 

22. Помаже Председнику Управног одбора у припремању седница. 

23. Учествује у раду Управног и Надзорног одбора. 

24. Врши и друге послове предвиђене Законом, овим Статутом,  другим општим     

нормативним  актима Туристичке организације. 

25. Одобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству. 

26. У случају одсутности или спречености директора да обавља своју функцију, сва 

његова права, обавезе и одговорности у погледу представљања,  заступања и            

подписивања аката и докумената ТООБ, на основу писмено датог пуномоћја од стране 

директора уз сагласност Управног одбора прелази на лице које директор одреди.  

27.Одговара за законитост  рада ТООБ и извршавање послова и задатака из програма 

делокруга рада ТОО Брус. 

 

Члан 18. 

Директора именује и разрешава Скупштина општинa Брус, на предлог Управног 

одбора,а након спроведеног јавног конкурса. 

Директор се именује на период од четири године са правом реизбора на ту 

дужност. 

Услови за избор кандидата за директора  Туристичке организације Брус биће 

прописани Статутом Туристичке организације општине Брус. 

 

Члан 19. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 
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Члан 20. 
Предлог за разрешење може поднети Управни одбор Туристичке организације 

општине Брус Скупштини  општине Брус. 

Предлог за разрешење мора бити образложено са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење. 

                                                           Члан 21. 

Скупштина општина Брус може разрешити директора под условом предвиђеним 

Законом.                 

Члан 22. 

Скупштина општине Брус именује вршиоце дужности директора у следећим 

случајевима: 

1. Уколико директору престане мандат због истека мандата периода на који је 

именован, 

2. Због подношења оставке 

3. У случају разрешења пре истека мандата 

4. У случају смрти или губитка пословне способности 

Вршилац дужности директора може бити именован на период до шест месеци. 

 

Надзорни одбор 
 

Члан 23. 
             Надзорни обор именује и разрешава оснивач. Надзорни одбор има три члана, од 

којих  један може бити  из реда запослених. Члан Надзорног одбора не може да буде и 

члан Управног одбора. 

            Мандат члана надзорног одбора траје четири године. За свој рад Надзорни одбор 

одговоран је оснивачу.  

            Надзорни одбор врши надзор над пословима ТООБ-а о чему извештава 

директора, Управни одбор и оснивача. 

 

Х - УКИДАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
Члан 24. 

    Туристичка организација може бити укинута: 

        1) ако не испуњава Законом прописане услове за обављање делатности 

        2) ако не постоје услови за обављање делатности. 

     Сматра се да не постоје услови за обављање делатности : 

        1) не постоји потреба за њеном делатношћу 

        2) потребе за делатношћу које обавља могу да се задовоље на рационалнији 

и економичнији  начин 

        3)  не остварује Законом утврђене циљеве. 

 

Члан 25. 

Поступак за укидање Туристичке организације покреће оснивач или орган 

надлежан за вршење надзора над законитошћу рада. 

Акт о укидању Туристичке организације доноси оснивач. 

На основу акта о укидању Туристичке организације  спроводи се поступак 

редовне ликвидације, у складу са Законом. 
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ХI - СТАТУТ И ДРУГИ АКТИ 

Општи акти 
        Општи акти Туристичке организације општине Брус су Статут и други акти 

утврђени Законом. 

        Статут је основни општи  правни акт Туристичке организације општине 

Брус. 

         Други општи акти Туристичке организације морају бити у сагласности са 

Статутом. 

        Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Туристичкој 

организацији, морају бити у складу са општим актом Туристичке организације општине 

Брус. 

  

XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 26. 

Туристичка организација општине Брус, дужна је да свој Статут усагласи са 

овом Одлуком у року од 30 дана ступања на снагу ове одлуке. 

Остале опште акте органи Туристичке организације Брус, су дужни да ускладе у 

року од 30 дана ступања на снагу Статута Туристичке организације општине Брус. 

                                                               

                                                       Члан 27. 

Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања  у ,,Службеном листу“ 

општине Брус . 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:021-10/2015-I              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

09.01.2015. године                  Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

__________________________________ 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Туристичке 

организације Брус за 2014. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине 

Брус за 2014. годину, који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 

05.01.2015. године, под бројем 1/15. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-15/2015-I                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 



09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _14. 
 

  

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

број 129/07), члана  26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ   

 БРУС СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2015. ГОДИНУ  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Туристичке организације Брус, са финансијским 

планом за 2015. годину који је донео Управни одбор на седници одржаној 

05.01.2015. године, под бројем 2/15. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

       

БРОЈ:400-11/2015-I                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

___________________________________ 
  

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

број 129/07), члана  26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ  

 БРУС СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2015. ГОДИНУ  

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра за културу Брус, са финансијским 

планом за 2015. годину који је донео Управни одбор на седници одржаној 05.01.2015. 

године, под бројем 2/15. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

       

БРОЈ:400-6/2015-I                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 



09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _15. 
 

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

број 129/07), члана  26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст) и Одлуке о давању пословног простора на 

коришћење без накнаде („Службени лист општине Брус“, број 10/13) 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ДЕЛА 

ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о промени намене дела објекта Центра за 

културу Брус, коју је донео Управни одбор Центра за културу Брус, на седници 

одржаној 24.09.2014. године, под бројем 505/14-1. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:020-17/1/2014-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

09.01.2015. године                                                            Силвана Ивковић,дипл.ецц.,с.р. 

___________________________ 

 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Народне 

библиотеке Брус за 2014. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус 

за 2014. годину, који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 

05.01.2015. године, под бројем 2/15. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-18/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
 

_______________________________________ 

 



09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _16. 

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

број 129/07), члана  26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

БРУС СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2015. ГОДИНУ  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне библиотеке Брус, са финансијским 

планом за 2015. годину који је донео Управни одбор на седници одржаној 05.01.2015. 

године, под бројем 2/15. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:400-19/2015-I                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

09.01.2015. године     Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

___________________________________ 

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

број 129/07), члана  26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14 – Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015. године, донела 

је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД БРУС СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2015. ГОДИНУ  

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра за социјални рад Брус, са 

финансијским планом за 2015. годину који је донео Управни одбор на седници 

одржаној 06.01.2015. године, под бројем 551-6/2015 и 551-7/2015. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:400-23/2015-I                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

09.01.2015. године                                          Силвана Ивковић, дипл.ецц.с.р. 

 

____________________________________ 

 

 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _17. 



 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОРГАНА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план органа општине 

Брус за 2014. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2014. 

годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС  

       

БРОЈ:400-756/2014-I                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
 

__________________________________ 

 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОРГАНА  ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2015. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план органа општине 

Брус за 2015. годину, са Одлуком о буџету општине Брус за 2015. годину. 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-765/2014-I                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
 

_____________________________________ 

 

 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _18. 



 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, 

ПУТЕВЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план ЈП Дирекција за 

грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус за 2014. годину, са 

Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину, који је донео 

Надзорни одбор под бројем 1311-1. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-7/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
_______________________________ 

 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

И ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план ЈП Дирекција за 

пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе Брус за 2014. годину, са 

Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину, који је донео 

Надзорни одбор на седници одржаној дана 06.01.2015. године, под бројем 

1/2015-I. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-10/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
______________________________________ 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _19. 



 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У БРУСУ ЗА 2014. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Средње школе у 

Брусу за 2014. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 2014. 

годину, који је донео Школски одбор на седници одржаној дана 29.12.2014. 

године, под бројем 1747. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-774/2014-I                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

_____________________________________ 

 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У БРУСУ ЗА 2015. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Средње школе у 

Брусу за 2015. годину, са Одлуком о буџету општине Брус за 2015. годину, који 

је донео Школски одбор на седници одржаној дана 29.12.2014. године, под 

бројем 1746. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-775/2014-I                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
 

_______________________________________ 

 

 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _20. 



 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе 

«Јован Јовановић Змај» Брус за 2014. годину, са Одлуком о ребалансу буџета 

општине Брус за 2014. годину, који је донео Школски одбор на седници 

одржаној дана 05.01.2015. године, под бројем 1-01-104/02. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-14/2015-I                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
________________________________ 

 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе 

«Јован Јовановић Змај» Брус за 2015. годину, са Одлуком о буџету општине 

Брус за 2015. годину, који је донео Школски одбор на седници одржаној дана 

05.01.2015. године, под бројем 1-01-104/01. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-3/2015-I                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
 

___________________________________ 

 

 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _21. 



 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ПРВИ МАЈ» ВЛАЈКОВЦИ ЗА 2014. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе 

«Први Мај» Влајковци за 2014. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине 

Брус за 2014. годину, који је донео Школски одбор на седници одржаној дана 

05.01.2015. године, под бројем 1/1. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-37/2015-I                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
_______________________________________ 

 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ПРВИ МАЈ» ВЛАЈКОВЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе 

«Први Мај» Влајковци за 2015. годину, са Одлуком о буџету општине Брус за 

2015. годину, који је донео Школски одбор на седници одржаној дана 

05.01.2015. године, под бројем 1. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-2/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
 

_______________________________________ 

 

 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _22. 



 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ВУК КАРАЏИЋ» БЛАЖЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе 

«Вук Караџић» Блажево за 2014. годину, са Одлуком о ребалансу буџета 

општине Брус за 2014. годину, који је донео Школски одбор на седници 

одржаној дана 05.01.2015. године, под бројем 1. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-4/2015-I                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
 

_______________________________________ 

 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ВУК КАРАЏИЋ» БЛАЖЕВО  ЗА 2015. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе 

«Вук Караџић» Блажево за 2015. годину, са Одлуком о буџету општине Брус за 

2015. годину, који је донео Школски одбор на седници одржаној дана 

31.12.2014. године, под бројем 366. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-5/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
 

_______________________________________ 

 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _23. 



 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «БРАНКО РАДИЧЕВИЋ» РАЗБОЈНА ЗА 2014. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе 

«Бранко Радичевић» Разбојна за 2014. годину, са Одлуком о ребалансу буџета 

општине Брус за 2014. годину, који је донео Школски одбор на седници 

одржаној дана 30.12.2014. године, под бројем 893. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-38/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
_______________________________________ 

 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «БРАНКО РАДИЧЕВИЋ» РАЗБОЈНА ЗА 2015. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Основне школе 

«Бранко Радичевић» Разбојна за 2015. годину, са Одлуком о буџету општине 

Брус за 2015. годину, који је донео Школски одбор на седници одржаној дана 

30.12.2014. године, под бројем 890. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-39/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
 

_________________________________________ 

 

 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _24. 



 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «ПАХУЉИЦЕ» ЗА 2014. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Предшколске 

установе «Пахуљице» за 2014. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине 

Брус за 2014. годину, који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 

05.01.2015. године, под бројем 1/15. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-9/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
_________________________________________ 

 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «ПАХУЉИЦЕ  ЗА 2015. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Предшколске 

установе «Пахуљице» за 2015. годину, са Одлуком о буџету општине Брус за 

2015. годину, који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 05.01.2015. 

године, под бројем 2/15. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-8/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
 

 

_________________________________________ 

 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _25. 



 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Месних заједница 

општине Брус за 2014. годину, са Одлуком о ребалансу буџета општине Брус за 

2014. годину, под бројем 156/2014 од 26.12.2014. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС  

       

БРОЈ:400-779/2014-I                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
_________________________________________ 

 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА  ОПШТИНЕ БРУС  ЗА 2015. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Месних заједница 

Брус за 2015. годину, са Одлуком о буџету општине Брус за 2015. годину, под 

бројем 235/2014 од 26.12.2014. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-13/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
 

 

_________________________________________ 

 

 

 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _26. 



 

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

број  129/2007 ) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», 

број 14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ДОМА ЗДРАВЉА БРУС  ЗА 2015. ГОДИНУ 

СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2015. ГОДИНУ 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени Финансијски план Дома здравља 

Брус за 2015. годину, са Одлуком о буџету општине Брус за 2015. годину, који је 

донео Управни одбор на седници одржаној дана 31.12.2014. године, под бројем 

447/14-1. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

        

БРОЈ:400-17/2015-I                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 09.01.2015.године                                                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
______________________________________ 

 

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

број 129/07),  и члана  26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

14/08, 4/11,  2/14 и 10/14- Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„РАСИНА“ БРУС БРОЈ 2249/2014-5/1 ОД 02.12.2014. ГОДИНЕ 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку  о одобравању умањења за 50% прикључне таксе 

на водоводну и канализациону мрежу свим инвеститорима на територији општине 

Брус који граде производне погоне, а који су остварили право на ослобађање од 

плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта, број 2249/2014-5-1 , коју је 

донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Расина“ Брус, на седници 

одржаној 02.12.2014. године. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 06-103-1/2014-I                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

09.01.2015. године                                                            Силвана Ивковић,дипл.ецц.,с.р. 

______________________________________ 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _27. 



 

 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“, 

број 129/07),  члана 50. и 55. Пословника о раду Скупштине општине Брус („Службени 

лист општине Брус“, број 6/12 и 11/12) и члана 6. Одлуке о радним телима Скупштине 

општине Брус(„ Службени лист општине Брус“, број 11/08, 9/13 и 10/14)  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015. године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И УПРАВУ 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Небојша Раичевић из Стројинаца дужности члана Комисије 

за статут и управу, због подношења оставке. 

2. БИРА СЕ Андрија Здравић из Бруса, за члана Комисије за статут и управу. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 02-1/2015-I                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

09.01.2015. године                   Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

_______________________________________ 

 

 На основу члана 51а. Закона о планирању и изградњи („ Службени гласник РС“, 

број 72/09,81/09, исправка, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 

132/2014 и 145/2014) 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

14/08,4/11, 2/14 и 10/2014 Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус , на седници одржаној дана 09.01.2015. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ  

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Драгана Милић Радојковић, дипломирани просторни планер,  из 

Бруса,, за Главног урбанисту  у општини Брус, на период од 4 (четири) године. 

2. Задатак главног урбанисте, који је по функцији председник Комисије за планове, 

је да координира израду планских докумената и врши координацију рада између 

органа надлежног за послове урбанизма и јавних предузећа и других 

институција укључених у поступке израде и доношења планских докумената. 

3. Решење Објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:02-2/2015-I                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

09.01.2015. године                                           Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

 

__________________________________ 
 

 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _28. 



 

 

На основу члана 15. став 1. тачка 4 , члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. став 2, 

3, 4 и 5. Закона о ванредним ситуацијама  (,,Службени гласник РС,, број 111/09), члана 

10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (,,Службени гласник 

РС,, број 98/2010), и члана 26. став 1. тачка 24. Статута општине Брус (,,Службени лист 

општине Брус,, број 14/08, 4/11, 2/14 и Пречишћени текст 10/14) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.01.2015. године донела  

је 

 

 

              ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  ОДЛУКЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ  

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

  

      

      Члан 1. 
 У Одлуци о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на 

територији општине Брус  број 87-10/2013-I од 15.10.2013. године (,,Службени лист 

општине Брус,, број 9/2013) у тачки 2. врши се измена и допуна тачке 2б. – чланови 

штаба: 

 

1. ВД директор за ЈП Дирекције за градско грађевинско земљиште, путеве, 

 планирање и изградњу Брус – Милослав Бисерчић. 

 2. Директор ЈКП «Расина» Брус  - Христивоје  Антић. 

 3. Представник Ветеринарске станице Брус – Горан Миљојковић. 

 4. Начелник Општинске управе Брус – Горан Деспотовић. 

 5. Директор Дома здравља Брус – др Зоран Илић. 

 6. Директор Електродистрибуције погона Брус – Драган Станисављевић. 

 7. Секретар Црвеног крста Брус – Саша Томић. 

 8. Начелник Полицијске станице Брус – Василије Рилак. 

 9. Командир Ватрогасног спасилачког оделења Брус – Радомир Лукић. 

 10. Инспекор за противпожарну заштиту – Зоран Вукајловић. 

 11. Директор Центра за социјални рад – Љиљана Бабић. 

 12. Шеф Одсека за инспекцијске послове Општинске управе Брус – Ирена 

       Стојковић 

 13. Представник Војске Србије – мајор Бранислав Митић 

 14. Помоћник председника општине – Радован Стајић 

15. Шеф Одсека за друштвене делатности Општинске управе Брус – Радован     

  Московљевић 

  

      Члан 2. 

 Ова  измена и допуна Одлуке ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења и иста ће бити објављена  у ,,Службеном листу општине Брус,,. 

 

        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 87-1/2015-I           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

09.01.2015. године           Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

_________________________________ 

 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _29. 



 

  На основу члана 27. Став 10. Закона о јавној својини («Службени гласник РС", 

бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом , давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда («Службени гласник 

РС» бр. 24/12), члана 26, тачка 25. и чл.42, став 1, тачка 9 Статута општине Брус 

(Сл.лист општине Брус, број 14/08, 4/2011, 2/2014 и 10/14-Пречишћени текст), Одлуке о 

прибављању о прибављању и располагању непокретности у јавној својини општине 

Брус («Службени лист општине Брус», број  7/2014) 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01. 2015. године, донела 

је  

 

О Д Л У К У 

о прибављању непокретности  кат.парцеле број 272/8 КО Брус, у јавну својину 

општине Брус 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком у складу са Законом врши се прибављање непокретности у јавну 

својину општине Брус. 

 

Члан 2. 

Општина Брус извршиће прибављање непокретности – куповином од власника 

непокретности Мијатовић (Миладин) Драгослава, из Бруса, и то: 

  кат.парцеле бр. 272/8 КО Брус, површине 0.00,40 ха, чија ће се  

која је уписана у листу непокретности број 2316 КО Брус 

 Купопродајна цена биће одређена на основу процењене   

тржишне вредности непокретности од стране надлежног органа; 

 

Члан 3. 

Уговор о прибављању непокретности у јавну својину општине Брус , 

непосредном погодбом закључује  Председник општине Брус, након прибављеног 

мишљења Општинског јавног правобраниоца; 

 

Члан 4. 

Прибављање непокретности врши се на основу Закона о јавној својини, Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом , давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда и Одлуке о прибављању и располагању непокретности у јавној својини општине 

Брус. 

 

Члан 5. 

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

општине Брус“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 
БРОЈ:463-2/2015-I          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

09.01.2015. године           Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

 

____________________________________ 

 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _30. 



 

 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', број 24/11 

и 99/11) и члана 26. Статута општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 

14/2008, 4/2011, 2/2014 и 10/2014-Пречишћен текст),  

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 09.01.2015. године, донела 

је 

 

               О Д Л У К У      
     о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта 

                                                   из буџета Општине Брус  

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ближе се уређују услови, критеријуми, начин и поступак доделе 

средстава из буџета Општине Брус, за остваривање потреба и интереса грађана у 

области спорта у Општини Брус (у даљем тексту: Општина). 

 

Члан 2. 

 Потребе и интереси грађана у области спорта за чије остваривање се обезбеђују 

средства у буџету Општине су: 

 1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења 

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

 2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији Општине, 

а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и 

школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита; 

 3) организација спортских такмичења од посебног значаја за Општину; 

 4) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног 

рада са њима; 

 5) учешће спортских организација са територије Општине Брус у европским 

клупским такмичењима; 

 6) предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, 

градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.); 

 7) делатност организација у области спорта чији је оснивач Општина; 

 8) активности спортских организација, спортских друштава, удружења, од 

посебног значаја за Општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за 

Општину, која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се 

унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у 

којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом; 

 9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-

здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 

образовање; 

10) спречавање негативних појава у спорту; 

11) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих 

учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 

активностима и делатностима;  

12) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 

информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 

територији општине Брус, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских 

публикација; 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _31. 



 

 

13) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије 

Општине и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и 

врхунских спортиста; 

14) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у 

јавној својини Општине, кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности 

и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта; 

15) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју 

спорта. 

Подносилац програма којим се обезбеђује остваривање потреба и интереса 

грађана из става 1. овог члана, не може за финансирање истих активности да 

конкурише и за средства од другог нивоа власти у Републици Србији. 

 

Члан 3. 

Висина средстава за финансирање или суфинансирање потреба и интереса 

грађана у области спорта из члана 2. ове Одлуке, утврђује се сваке године Одлуком о 

буџету Општине Брус, и морају се наменски користити. 

 

II ОДОБРАВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Члан 4. 

 Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 2. ове Одлуке, остварују 

се кроз финансирање или суфинансирање програма. 

 Програме из става 1. овог члана носиоци програма достављају Комисији за 

доделу средстава у области спорта (у даљем тексту: Комисија) према програмским 

календарима који утврђује Општинско веће. 

 

Члан 5. 

 Ради разматрања и стручне оцене поднетих програма у области спорта, 

Скупштина општине Брус (у даљем тексту: СО-Брус), образује Комисију за доделу 

средстава у области спорта (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисија има председника, заменика председника и три члана, који се именују 

из редова одборника у СО Брус (три члана) и два члана из редова истакнутих 

спортиста, активиста и других стручњака у области спорта на мандатни период од једне 

године. 

Задатак Комисије је да: 

 1. разматра предлоге програма и предлаже Општинском већу обједињени 

предлог програма за текућу буџетску годину и 

 2. спроводи поступак по јавном позиву, разматра пријаве поднете на расписани 

јавни позив, даје стручну оцену поднетих пријава. 

 

Члан 6. 

 Програм се извршава према Програмском календару, који одређује Општинско 

веће, а на предлог Комисије. 

 

Члан 7. 

 Јавни позив за финансирање или суфинансирање програма расписује се за сваку 

буџетску годину. 

 Јавни позив расписује Председник општине према програмском календару. 

 Поступак по јавном позиву спроводи Комисија. 

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _32. 



 

Члан 8. 

 Текст јавног позива обавезно садржи: 

 1. намену средстава за који се расписује јавни позив; 

 2. одређивање субјеката у спорту који су овлашћени за подношење пријаве на 

јавни позив; 

 3. прилоге који се обавезно прилажу уз пријаву; 

 4. рок за подношење пријаве; 

 5. адресу на коју се пријаве упућују односно предају; 

 6. напомена да се непотпуне и неблаговремене пријаве неће узети у разматрање. 

 Јавни позив се објављује у ''Службеном листу општине Брус'' и на званичној 

интернет страници Општине (вебсајт Општине). 

 

Члан 9. 

 Право подношења пријаве на јавни позив имају следећи субјекти у области 

спорта: 

 1.спортска удружења, 

 2. спортска друштва, 

 3. стручна и друга удружења у области спорта, 

 4. установе и привредна друштва у области спорта,  

 5. спортске задужбине и фондације и 

 6. спортски клубови. 

Члан 10. 

 Пријава на Јавни позив подноси се Комисији на обрасцу ,,Пријава на Јавни 

позив за финансирање или суфинансирање посебног програма у области спорта'' 

(Образац број 1.), који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део и биће 

доступан на званичној интернет страници Општине (веб-сајт Општине). 

 За сваки програм којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта, подноси се посебна пријава. 

 Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је обавезно да приложи: 

 1. извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован; 

 2. доказе о испуњености услова из члана 11. став 4. ове Одлуке; 

 3. преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, 

досадашњи пројекти и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве; 

 4. детаљан опис програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта за чије се финансирање или суфинансирање подноси пријава. 

 Детаљан опис програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана из 

става 3. тачка 4. овог члана садржи следеће елементе: учеснике програма, значај, место 

и време реализације програма (прилаже се опис највише на четири странице). 

 Саставни део пријаве је изјава одговорног лица подносиоца пријаве, дата под 

кривичном и материјалном одговорношћу: 

 1. да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни; 

 2. да ће додељена средства бити наменски утрошена;  

 3. да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма на 

прописаном обрасцу са финансијском документацијом и другим доказима о наменском 

коришћењу средстава; 

 4. да ће вратити средства уколико наступи ненаменско трошење средстава; 

 5. да ће током реализације програма у публикацијама и другим медијима бити 

назначено да је реализацију подржала Општина Брус.  

 Пријаве се подносе на Писарници Општинске управе Општине или поштом, а 

обавезно и у електронском облику на е-маил адресу назначену у јавном позиву. 
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Члан 11. 

 Одобравање програма из члана 4. ове Одлуке врши се у складу са овом Одлуком.  

 Предлози програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области 

спорта, одобравају се у зависности од тога да ли је за реализацију програма потребно 

обезбедити финансијска средства у целини или у одређеном делу из буџета Општине 

Брус.  

 Носилац програма мора да буде регистрован у складу са Законом, да искључиво 

или претежно послује на недобитној основи, да има седиште у Општини Брус, да је 

директно одговоран за припрему и извођење програма, да је претходно обављао 

делатност најмање годину дана и да је са успехом реализовао одобрени програм, 

уколико је био носилац програма ранијих година. 

 Носилац програма не може да: буде у поступку ликвидације, стечаја и под 

привременом забраном обављања делатности; има блокаду пословног рачуна, пореске 

дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, буде у последње две 

године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са 

његовом делатношћу.  

 Финансирање активности из програма може да обухвати само део зарада 

запослених, материјалних трошкова и административних трошкова, а највише до 20% 

од одобрене висине средстава из буџета Општине за тај програм. 

 Програми којима се задовољавају потребе грађана из члана 2. став 1. тачка 1, 2 и 

6.ове Одлуке, имају приоритет при избору. 

 Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског 

периода за реализацију програма. 

  

Члан 12. 

 Ближи критеријуми и начин одобравања програма и доделе средстава, утврђују 

се посебним актом које доноси Општинско веће на предлог Комисије, у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

  

Члан 13. 

 Комисија разматра пријаве поднете на расписани јавни позив и даје стручну 

оцену поднетих пријава. 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање. 

 Комисија решењем одобрава програме и иста доставља Председнику општине 

Брус.  

Члан 14. 

 Општинско веће може изузетно, а на предлог Комисије одобрити одређени 

програм којим се реализују потребе и интереси грађана у области спорта и  на основу 

поднетог предлога програма у току године, без јавног позива, у случају када је у 

питању програм од посебног значаја за остваривање општег интереса у спорту, а 

подноси га спортски клуб општине Брус, или када је у питању програм који није из 

објективних разлога могао бити поднет у складу са Програмским календаром, а 

предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране 

одређеног носиоца програма. 

Члан 15. 

 Са подносиоцем одобреног програма, Председник закључује уговор о 

реализовању програма, којим се обавезно уређује: 

 1. назив и седиште носиоца програма, 

 2. врста и садржина програма, 
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 3. време реализације програма, односно обављања активности, 

 4. циљеви и очекивани резултати, 

 5. висина додељених средстава, 

 6. временски план употребе средстава, 

 7. надзор над реализацијом програма, 

 8. обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији 

програма, 

 9. обавеза наменског коришћења средстава као и медијског представљања 

програма са обавезом истицања да је реализацију програма финансијски подржала 

Општина Брус. 

 Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење 

уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од 

предлога програма. 

 Подносилац одобреног програма коме су пренета средства дужан је да наменски 

користи средства добијена из буџета Општине, а набавку добара, услуга или радова у 

оквиру тих средстава мора вршити у складу са прописима којим се уређују јавне 

набавке. 

Члан 16. 

 Подносиоци одобрених програма обавезни су да Скупштини општине, на његов 

захтев, као и у року који је предвиђен уговором о реализовању програма, а најмање 

једном годишње, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању 

програма или делова програма и коришћењу средстава буџета Општине, на обрасцу 

''Извештај о реализацији посебног програма'' (Образац број 2.), који је у прилогу ове 

Одлуке и чини њен саставни део. 

 Подносиоци одобреног програма, у завршном извештају о реализацији програма 

врше и процену постигнутих резултата са становишта постављених циљева. 

 Председник, на предлог Општинског већа и Комисије може обуставити даље 

финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о реализовању 

програма, ако подносилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном 

уговором. 

 Подносиоцу одобреног програма не могу бити одобрена средства за реализацију 

новог програма пре него што поднесе извештај у складу са ставом 1. и 2. овог члана. 

 Подносиоци одобреног програма једном годишње чине доступним јавности 

извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај 

извештај достављају Комисији која је дужна да извести Општинско веће и Скупштину 

општине.  

Члан 17. 

 Надзор над реализацијом програма врши Општинско веће, а преко Комисије. 

 Комисија врши директан надзор над наменским коришћењем одобрених  

средстава. 

 Извештаји о извршеном надзору из става 1. овог члана, достављају се 

Општинском већу и Скупштини општине најмање један пут годишње. 

 

Члан 18. 

 Извештај о поднетим предлозима програма са траженим износом средстава, 

извештај о одобреним програмима са износом одобрених средстава, као и годишњи 

извештај о реализовању свих одобрених програма, Скупштина општине је дужна 

објавити на званичној интернет страници Општине (вебсајт Општине). 
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Члан 19. 

 Подносилац програма је дужан вратити заједно са затезном каматом, средства 

добијена из буџета Општине Брус за реализовање програма којима се остварују потребе 

и интереси грађана у области спорта из члана 2. ове Одлуке, уколико: 

 1. нетачно или непотпуно обавести Општинско веће или Комисију о битним 

околностима везаним за одобрење и реализовање програма; 

 2. својим пропустом не изврши програм у целини или га изврши у небитном 

делу; 

 3. употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања 

реализације програма; 

 4. не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако је 

Општинско веће или Комисија претходно упозорила на неправилности и последице; 

 5. престане да испуњава услове који су на основу ове одлуке потребни за 

добијања средстава; 

 6. спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 Повраћај средстава из става 1. овог члана, подносилац програма је дужан 

извршити на захтев Председника, а по предлогу Општинског већа и Комисије. 

 Подносилац програма из става 1. овог члана не може добијати средстава из 

буџета Општине Брус за реализацију својих програма, две године од дана када је 

утврђено постојање околности из става 1. овог члана.  

 

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Брус''. 

 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

 

БРОЈ: 400-40/2015-I                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

09.01.2015. године                                         Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 
  
 

________________________________________ 
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ПРИЛОГ 1. 
 

Образац број  1. 

 

КОМИСИЈИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
 

 

Брус 

Краља Петра 1 број 120 
 

ПРИЈАВА 

на Јавни позив за финансирање или 

суфинансирање 

 програма у области спорта 

 
I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

1. Подаци о подносиоцу пријаве 

Назив подносиоца пријаве 

 

Седиште подносиоца пријаве (насељено место, улица и кућни број) 

 

Број телефона и телефакса 

 

Е-маил адреса 

 

Интернет адреса 

 

Број жиро-рачуна подносиоца пријаве 

 

Матични број ПИБ 

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање и његова функција 

(име и презиме, адреса, телефон, број мобилног телефона, е-маил) 

 

Програми реализовани у претходној години 

 

 

2. Подаци o програму 

Назив  програма 

 

Руководилац програма (име и презиме, адреса) Контакт (телефон/фаx и е- маил) 

  

 

 

Сажет опис  програма (детаљан опис програма доставља се у прилогу) 



 

 

Место одржавања/реализације  програма  

 

 

Време реализације  програма  

 

Циљна група која обухвата програм ( заокружити) 

1) ученици основне школе 

2) ученици средње школе 

3) од 19 до 26 година 

4) остали учесници у спортским активностима 

Да ли ће подносилац пријаве  програма поднети захтев за финасирање или суфинансирање 

наведеног програма другим нивоима власти? 

ДА                                                                             НЕ                                                               

(заокружити) 

3. Финансијски план  програма 

(односи се на буџетску2015 годину)  

Износ средстава потребан за потпуну 

реализацију  програма у буџетској години 

 

Износ средстава који се тражи из буџета 

Општине Брус за реализацију програма у 

буџетској години  

 

Износ сопствених средстава за реализацију  

програма у буџетској години 

 

Структура трошкова програма  
(навести таксативно све трошкове: део зарада запослених, материјални трошкови, 

административни трошкови и други трошкови потребни за реализацију) 

Врста трошкова Износ укупно 

потребних 

средстава 

Износ средстава 

који се тражи од 

Општине Брус 

Износ сопствених 

средстава 

    

    

    

    

Укупно:    

 

II   ПРИЛОЗИ 
 

(заокружити односно уписати) 

1) Доказ о подносиоцу пријаве 

a. извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован (Решење надлежног 

органа о регистрацији), 

б. Статут,  

в. да се против подносиоца пријаве не води поступак ликвидације, стечаја и да није под 

привременом забраном обављања делатности, 

г. да је подносилац пријаве измирио пореске и друге обавезе према организацији 



социјалног осигурања. 

д. да подносилац пријаве у последње две године правоснажном одлуком надлежног 

органа није кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу  

2) Преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, 

досадашњи програми и сл.) сачињен од стране подносиоца пријаве 

3) Опис програма у области спорта за чије финансирање или суфинансирање се 

подноси пријава 

4)   Други докази: 

1. ............................................................................................................. 

2. ............................................................................................................. 

3. ............................................................................................................. 

 

 

III   ИЗЈАВА 

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или 

суфинансира пријављени програм у области спорта 
 

 

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном 

одговорношћу, изјављујем 

- да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни; 

- да сам директно одговоран за припрему и извођење програма; 

       -    да ћу набавку добара, услуга или радова у оквиру одобрених средстава вршити у 

складу са прописима којим се уређују јавне набавке; 

- да ће додељена средства бити наменски утрошена; 

- да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма на 

прописаном обрасцу са финансијском документацијом; 

- да ће се одобрена средства вратити уколико наступи ненаменско трошење 

средстава из буџета Општине Брус. 

      _     да ће током реализације програма у публикацијама и другим медијима бити 

назначено да је реализацију подржала Општина Брус. 

 

Место и датум:   М. П.   

          Потпис овлашћеног лица 

       ______________________ 
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Образац број 2. 

    ПРИЛОГ 2.  

 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БРУС 

БРУС 

Краља ПЕТРА 1 број 120 
 

И З В Е Ш Т А Ј  

о реализацији  програма 
 

I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 

1. Подаци о кориснику средстава 

Назив корисника средстава 

 

Седиште корисника средстава (насељено место, улица и кућни број) 

 

Број телефона 

 

Е-mail корисника средстава 

 

Интернет адреса 

 

Број жиро-рачуна, назив банке  

 

Матични број ПИБ 

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање и његова функција 

(име и презиме, адреса, телефон, број мобилног телефона, е -mail) 

 

2. Подаци о реализованом  програму 

Број и датум Решења Комисије, којим је одобрено финансирање односно суфинансирање 

програма 

 

Број и датум Уговора о реализацији  програма 

 

Назив програма 

 

 

 

 

Руководилац  програма (име и презиме, адреса) Контакт (телефон/фаx и е-маил) 

  

 

Сажет опис реализације  програма (детаљан опис програма се прилаже) 

 

 

3. Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава 



Износ средстава одобрен из буџета 

Општине 

 

Остали учесници у суфинансирању 

(навести назив осталих учесника и 

одобрени износ) 

 

Структура трошкова програма 
(трошкове навести таксативно) 

Број и датум рачуна (налога, уговора 

и сл.)  

и назив издаваоца 

Износ рачуна Број и датум извода на коме 

се види промена стања по 

приложеном рачуну (налогу 

и сл.) 

   

   

   

   

   

Укупно:   

 

II   ПРИЛОЗИ 
(заокружити односно уписати) 

1) Опис реализациј програма у области спорта за чије финансирање односно суфинансирање су додељена средства. 

2) Презентовани материјал о реализованом пројекту (ЦД, ДВД записи, плакати, публикације и друго), и то: 

1. .................................................................................................................................................... 

2. .............................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................................. 

3) Фотокопија оригиналне финансијске документације (рачуна, налога, уговора и др.), и то: 

1. .............................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................................................. 

5. .............................................................................................................................................................. 

 

 

Место и датум:    М. П.        Потпис  

           овлашћеног лица 

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

број  129/2007 ), члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14- Пречишћен текст) и члана 5. Одлуке о финансирању или 

суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Брус, 

број 400-40/2015-I од 09.01.2015. године 

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 09.01.2015.године, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу средстава у области спорта, на мандатни 

период од једне године, у следећем саставу: 

 

1. Видојевић Драган из Бруса, председник 

2. Стојковић Аранђел из Бруса, заменик председника 

3. Јовановић Небојша из Дртеваца, члан 

4. Макрагић Дејан из Бруса, члан и 

5. Миленковић Ненад из Бруса, члан. 

 

2. Задатак Комисије је да: 

1. разматра предлоге програма и предлаже Општинском већу обједињени 

предлог програма за текућу буџетску годину и 

2. спроводи поступак по јавном позиву, разматра пријаве поднете на расписан 

јавни позив, даје стручну оцену поднетих пријава. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:02-4/2015-I                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

09.01.2015. године                                                       Силвана Ивковић, дипл.ецц.,с.р. 

 

_____________________________________ 
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А К Т А 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

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

54/09, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13), члан а12. Одлуке о ребалансу 

буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014), 

 Председник општине Брус, доноси:  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуке о ребалансу буџета 

општине Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014) раздео 1. 

глава 1.01 опште услуге – Општинска управа, функционална класификација 130, 

економска класификација 499120 текућа резерва одобравају се средства у износу од 

450.000 динара. 

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

апропријацију и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.01. Скупштина општине -   

функционална класификација 110, економска класификација 421 – стални трошкови у 

износу од 100.000 динара.  

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

и књижиће се у оквиру раздела 1. глава 1.54. Радио телевизија-   функционална 

класификација 830, економска класификација 423 – услуге по уговору, у износу од 

200.000 динара.   

 4. Раздео 1. глава 1.41 МЗ Ливађе функционала класификација 160, економска 

класификација 511 – зграде и грађевински објекти у износу од 150.000 динара. 

 5. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање.  

 6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 

 7. Решење доставити: Управи за трезор, Одсеку за финансије и планирање, 

Радио телевизији и МЗ Брус 1. 

 

 

БРОЈ: 400-740/2014-II                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

22.12.2014. ГОДИНЕ                                        Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 
 

 

____________________________________ 
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А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), Одлуке о ребалансу буџета општине 

Брус за 2014. годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/14),  

Општинско веће општине Брус, на седници одржаној дана 30.12.2014. године, доноси 

 

 

              Р Е Ш Е Њ Е 

                          О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

 1. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист 

општине Брус'', број 10/14), у оквиру раздела 1. Општинска управа функционална 

класификација 130, економска класификација 499110 стална буџетска резерва, 

нераспоређена средства у износу од 1.000.000 динара распоређују се у оквиру раздела1. 

глава 1.01. Штаб за ванредне ситуације, функционална класификација 220, на 

економску класификацију 484 – накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода.  

 2. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије и планирање. 

 3. Ово решење објавити у (''Службеном листу општине Брус''. 

 

 

БРОЈ: 400-741/2014-III                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

30.12.2014. ГОДИНЕ                                  Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 

________________________________ 

 

 На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 

54/09... 63/2013), члана 11. Одлуке о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину 

(''Службени лист општине Брус'', број 10/2014), Општинско веће општине Брус на 

седници одржаној дана 30.12.2014. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист 

општине Брус'', број 10/20149 у оквиру раздела 1. глава 1.01. Скупштина општине, 

функционална класификација 110, извршити преусмеравање износа од 21.167 динара, 

одобреног на економску класификацију 411 – плате, додаци и накнаде запослених, тако 

да је, после преусмеравања, износ на економској класификацији 411     3.054.043 динара 

и извршити преусмеравање износа од   3.789 динара одобреног на економскoj  

класификацији  412 – социјални доприноси на терет послодавца, тако да је, после 

преусмеравања, износ на економској класификацији  412  549.751 динара. 

 Оба ова преусмеравања извршити у оквиру истог раздела и главе у корист 

новоотворене економске класификације  465 – остале дотације и трансфери, тако да је 

на економској класификацији  465 одобрен износ  24.956 динара.  

     

09.01.2015.године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС    БРОЈ  1.   Страна _44. 
 



 

 2. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист 

општине Брус'', број 10/2014) у оквиру раздела 1. глава 1.01. Председник и веће, 

функцонална класификација 111, извршити преусмеравање износа од 40.083 динара, 

одобреног на економску класификацију 411 – плате, додаци и накнаде запослених, тако 

да је, после преусмеравања, износ на економској класификацији 411    4.915.128 динара 

и извршити преусмеравање износа од   7.176 динара одобреног на економској 

класификацији 412 – социјални доприноси на терет послодавца, тако да је, после 

преусмеравања, износ на економској класификацији  412       881.393 динара. 

 Оба ова преусмеравања извршити у оквиру истог раздела и главе у корист 

новоотворене економске класификације  465 – остале дотације и трансфери, тако да је 

на економској класификацији  465 одобрен износ    47.259   динара.    

 3.У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист 

општине Брус'', број 10/2014) у оквиру раздела  1.01 Општинска управа  функцонална 

класификација 130, извршити преусмеравање износа од  255.666 динара, одобреног на 

економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде запослених, тако да је, после 

преусмеравања, износ на економској класификацији 411    34.508.994 динара и 

извршити преусмеравање износа од  45.764 динара одобреног на економску 

класификацију 412 – социјални доприноси на терет послодавца, тако да је, после 

преусмеравања, износ на економској класификацији  412       6.175.236 динара. 

 Оба ова преусмеравања извршити у оквиру истог раздела и главе у корист 

новоотворене економске класификације 465 – остале дотације и трансфери, тако да је 

на економској класификацији  465 одобрен износ    301.430 динара.      

 4. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист 

општине Брус'', број 10/2014) у оквиру раздела 1. глава 1.02. Дирекција за 

пољопривреду, рурални развој и природне ресурсе, функцонална класификација 420, 

извршити преусмеравање износа од 8.346 динара, одобреног на економској 

класификацији 411 – плате, додаци и накнаде запослених, тако да је, после 

преусмеравања, износ на економској класификацији 411   504.839 динара и извршити 

преусмеравање износа од 1.495 динара одобреног на економској класификацији  412 – 

социјални доприноси на терет послодавца, тако да је, после преусмеравања, износ на 

економској класификацији    412     90.365 динара. 

 Оба ова преусмеравања извршити у оквиру истог раздела и главе у корист 

новоотворене економске класификације  465 – остале дотације и трансфери, тако да је 

на економској класификацији   465  одобрен износ   9.841 динара.    

 5. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист 

општине Брус'', број 10/2014) у оквиру раздела 1. глава 1.10. Народна библиотека, 

функцонална класификација 820, извршити преусмеравање износа од 56.320 динара, 

одобреног на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде запослених, 

тако да је, после преусмеравања, износ на економској класификацији 411     2.695.280 

динара и извршити преусмеравање износа од   10.081 динара одобреног на економској 

класификацији  412 – социјални доприноси на терет послодавца, тако да је, после 

преусмеравања, износ на економској класификацији  412        482.755 динара. 

 Оба ова преусмеравања извршити у оквиру истог раздела и главе у корист 

новоотворене економске класификације 465 – остале дотације и трансфери, тако да је 

на економској класификацији 465 одобрен износ   66.401 динара.    

 6. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист 

општине Брус'', број 10/2014) у оквиру раздела 1. глава 1.11. Центар за културу, 

функцонална класификација 820, извршити преусмеравање износа од 40.859 динара, 

одобреног на економској класификацији  411 – плате, додаци и накнаде запослених,  
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тако да је, после преусмеравања, износ на економској класификацији 411      4.308.305 

динара и извршити преусмеравање износа од   7.395 динара одобреног на економској 

класификацији  412 – социјални доприноси на терет послодавца, тако да је, после 

преусмеравања, износ на економској класификацији  412   771.116 динара. 

 Оба ова преусмеравања извршити у оквиру истог раздела и главе у корист 

новоотворене економске класификације 465 – остале дотације и трансфери, тако да је 

на економској класификацији   465   одобрен износ    48.254 динара. 

 7. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист 

општине Брус'', број 10/2014) у оквиру раздела 1. глава 1.12. Предшколска установа 

''Пахуљице'', функцонална класификација 911, извор 01 извршити преусмеравање 

износа од   151.104 динара, одобреног на економској класификацији 411 – плате, 

додаци и накнаде запослених, тако да је, после преусмеравања, износ на економској 

класификацији  411     17.981.436  динара и извршити преусмеравање износа од 28.094 

динара одобреног на економској класификацији 412 – социјални доприноси на терет 

послодавца, тако да је, после преусмеравања, износ на економској класификацији  412      

3.343.006 динара. 

 Оба ова преусмеравања извршити у оквиру истог раздела и главе у корист 

новоотворене економске класификације  465  – остале дотације и трансфери, тако да је 

на економској класификацији  465  одобрен износ  179.198 динара. 

 Из извора 04 – сопствена средства, извршити преусмеравање износа од 319.402 

динара, одобреног на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде 

запослених, тако да је, после преусмеравања, износ на економској класификацији 411      

3.180.598 динара и извршити преусмеравање износа од 76.543 динара, одобреног на 

економској класификацији  412 – социјални доприноси на терет послодавца, тако да је, 

после преусмеравања, износ на економској класификацији 412        1.923.457 динара. 

 Оба ова преусмеравања извршити у корист новоотворене економске 

класификације 465 – остале дотације и трансфери, тако да је на економској 

класификацији  465  одобрен износ од   395.945 динара.  

 Из осталих извора извршити преусмеравање износа од 32.000 динара, одобреног 

на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде запослених, тако да је, 

после преусмеравања, износ на економској класификацији 411   5.968.000 динара и 

извршити преусмеравање износа од   8.925  динара, одобреног на економску  

класификацију  412 – социјални доприноси на терет послодавца, тако да је, после 

преусмеравања, износ на економској класификацији 412    1.791.075 динара . 

 Оба ова преусмеравања изврштити у корист новоотворене економске 

класификације 465 – остале дотације и трансфери, тако да је на економској 

класификацији  465  одобрен износ од   40.925   динара.     

 8. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист 

општине Брус'', број 10/2014) у оквиру раздела 1. глава 1.13. Месна заједница Брус 1, 

функцонална класификација 160, извршити преусмеравање износа од 31.493 динара, 

одобреног на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде запослених, 

тако да је, после преусмеравања, износ на економској класификацији 411   3.884.027 

динара и извршити преусмеравање износа од 5.637 динара одобреног на економску 

класификацију  412 – социјални доприноси на терет послодавца, тако да је, после 

преусмеравања, износ на економској класификацији  412     683.223 динара. 

 Оба ова преусмеравања извршити у оквиру истог раздела и главе у корист 

новоотворене економске класификације 465 – остале дотације и трансфери, тако да је 

на економској класификацији 465 одобрен износ   37.130 динара. 
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 9. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист 

општине Брус'', број 10/2014) у оквиру раздела 1. глава 1.52. Туристичка 

организација, функцонална класификација  473, извршити преусмеравање износа од  

21.532  динара, одобреног на економској класификацији  411 – плате, додаци и накнаде 

запослених, тако да је, после преусмеравања, износ на економској класификацији 411    

2.612.148 динара и извршити преусмеравање износа од   3.855 динара одобреног на 

економској класификацији  412 – социјални доприноси на терет послодавца, тако да је, 

после преусмеравања, износ на економској класификацији  412      470.405 динара. 

 Оба ова преусмеравања извршити у оквиру истог раздела и главе у корист 

новоотворене економске класификације  465 – остале дотације и трансфери, тако да је 

на економској класификацији   465  одобрен износ   25.387 динара.   

 10. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист 

општине Брус'', број 10/2014) у оквиру раздела 1. глава 1.53. ЈП Дирекција за 

грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, функцонална 

класификација 620, извршити преусмеравање износа од  71.155 динара, одобреног на 

економску класификацију  411 – плате, додаци и накнаде запослених, тако да је, после 

преусмеравања, износ на економској  класификацији 411    8.598.845 динара и 

извршити преусмеравање износа од 12.737 динара одобреног на економској 

класификацији  412 – социјални доприноси на терет послодавца, тако да је, после 

преусмеравања, износ на економској класификацији  412     1.539.703 динара. 

 Оба ова преусмеравања извршити у оквиру истог раздела и главе у корист 

новоотворене економске класификације 465 – остале дотације и трансфери, тако да је 

на економској класификацији 465 одобрен износ  83.892  динара.    

 11. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (''Службени лист 

општине Брус'', број 10/2014) у оквиру раздела 1. глава 1.54. Радио и телевизија, 

функцонална класификација 830, извршити преусмеравање износа од 67.536 динара, 

одобреног на економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде запослених, 

тако да је, после преусмеравања, износ на економској класификацији 411    10.051.884 

динара и извршити преусмеравање износа од 12.089 динара одобреног на економској 

класификацији 412 – социјални доприноси на терет послодавца, тако да је, после 

преусмеравања, износ на економској класификацији  412       1.799.431 динара. 

 Оба ова преусмеравања извршити у оквиру истог раздела и главе у корист 

новоотворене економске класификације  465 – остале дотације и трансфери, тако да је 

на економској класификацији   465   одобрен износ  79.625  динара.    

 12. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије и планирање.

 13. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''.   

 14. Ово решење доставити корисницима из тачака 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11, 

Управи за трезор и Архиви. 
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  На основу члана 255. Закона о општем управном поступку ( ,,Службени лист 

СРЈ“, број 33/97 , 31/01 и ,,Службени гласник РС“, број 30/10), члана 46. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 8. Одлуке о 

Општинском већу општине Брус ( „Службени лист општине Брус“, број 11/08), 

            Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 06.01.2015.године 

донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

           1.МЕЊА СЕ  тачка 5. диспозитива Решења Општинског већа општине Брус о 

промени апропрације број 400-752/2014-III од 30.12.2014.године тако да по измени иста 

гласи: 

            ,,5. У Одлуци о ребалансу буџета општине Брус за 2014. годину (,,Службени 

лист општине Брус“, број 10/2014) у оквиру раздела 1. Глава 1.10. Народна библиотека , 

функционална класификација 820, извршити преусмеравање износа од 48.320 динара , 

одобреног на економској класификацији 411-плате, додаци и накнаде запослених, тако 

да је, после усмеравања, износ на економској класификацији411 2.703.280 динара и 

извршити преусмеравање износа од 8.081 динара одобреног на економској 

класификацији 412-социјални доприноси на терет послодавца, тако да је после 

усмеравања, износ на економској класификацији 412 484.755 динара. 

            Оба  ова усмеравања извршити у оквиру истог раздела и главе у корист 

новоотворене економске класисфикације 465-остале дотације и трансфери, тако да је на 

економској класификацији 465 одобрен износ 56.401 динара.“ 

          2.У осталом делу решење Општинског већа општине Брус број 400-752/2014-III 

од 30.12.2014.године остаје непромењено. 

          3. Решење објавити у ,,Службеном листу општине Брус“. 

          4.Решење доставити: Народној библиотеци  Брус, Општинској управи општине 

Брус-Одсеку за финансије и планирање и  архиви СО-е Брус. 

 

                                 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 400-752-1/2015-III             ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 06.01. 2015. ГОДИНЕ                 Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 

 

________________________________ 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 

54/09... 63/2013, 108/13 и 142/14), члана 11. Одлуке о буџету општине Брус за 2015. 

годину (''Службени лист општине Брус'', број 10/2014), Општинско веће општине Брус 

на седници одржаној дана 08.01.2015. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

 1.У Одлуци о буџету општине Брус за 2015. годину (''Службени лист општине 

Брус'', број 10/2014) у оквиру раздела 3. глава 3.51 ЈП Дирекција за грађевинско 

земљиште, путеве, планирање и изградњу, програм 7 – путна инфраструктура, ПА 0001  
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управљање саобраћајном инфраструктуром, функционална класификација 620, 

извршити преусмеравање износа од 676.000 динара, одобреног на економској 

класификацији 424 – специјализоване услуге, тако да је, после преусмеравања, износ на 

економској класификацији 424 – специјализоване услуге 12.864.000 динара. Ово 

преусмеравање извршити на економску класификацију 421 – стални трошкови, тако да 

је, после преусмеравања износ на економској класификацији 421 – стални трошкови 

2.576.000 динара.  

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

 3. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Брус''. 

 4. Ово решење доставити Одсеку за финансије и планирање, ЈП Дирекцији за 

грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, Управи за трезор и 

Архиви.  
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