
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016...95/18 и 113/17-други закон), 
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени 
гласник РС“, број 88/2016,95/18), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 88/2016), Одлуке о Општинској управи 
општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 16/2020), Одлуке о одређивању 
матичних подручја на територији општине Брус (''Службени лист општине Брус'', број 
9/2019), Кадровски план Општинске управе општине Брус за 2020.-2021.годину бр. 112-
6/2021-I од 10.03.2021.године,  и Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Брус 
(''Службени лист општине Брус'', број 1/2020 и 12/2020) 
          Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 21.06.2021. године, усваја 
се: 
 

                ИЗМЕНА  ПРАВИЛНИКА 
 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС, 

КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС, ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ 
ОПШТИНЕ БРУС И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БРУС, 

БРОЈ: 020-5/2021-III ОД 31.03.2021.ГОДИНЕ  
  

Члан 1. 
 

 У члану 43. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи општине Брус, Кабинету председника општине Брус, 
Интерној ревизији општине Брус и Општинском  правобранилаштву општине Брус, број 
020-5/2021-III од 31.03.2021.године (у даљем тексту: Правилник), одредбе које се односе 
на звање  и услове мењају се и гласе : 
''Звање: референт''. 
„Услови: IV степен стручне спреме и положен државни стручни испит и радно 
искуство од најмање 3 (три) године.“ 

Члан 2. 
 
 У члану 44. Правилника, одредбе у погледу звања и услова мењају се и гласе: 
''Звање: саветник''. 
„Услови: Стечено високо образовање у области друштвених наука на основним 
академским студијама у области друштвених  наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академских студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким студијама, односно на 
основним студијама у трајању од 4 године или специјалитичким студијама на 
факултету, положен државни стручни  испит и најмање 3 (три) године радног 
искуства у струци.“ 
 
 



 
Члан 3. 

 
 У члану 45. Правилника, одредбе у погледу назива радног места и услова мењају се 
и гласе: 
''Послови борачко-инвалидске заштите'' 
''Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академских студија, мастер струковних студија, 
односно на основним студијама у трајању од 4 (четири) године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
најмање 3 (три) године радног искуства''. 

Члан 4. 
 
 У члану 51. Правилника, одредба везана за звање мења се и гласи: 
 ''Звање: саветник''. 
 

Члан 5. 
 
 У члану 57. Правилника, одредбе везане за звање и услове мењају се и гласе: 
''Звање: саветник'' 
''Услови: стечено високо образовање из области техничких наука, права или 
просторног планирања на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академских студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 4 године, (VII степен) или 
специјалитичким студијама на факултету, положен  државни стручни испит и 
најмање 3 (три) године радног искуства у струци''. 
 

Члан 6. 
 У члану 61. Правилника, одредба везана за услове мења се и гласи: 
''Услови: Стечено високо образовање у области грађевинских  наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно у студијама у трајњу од три године, VI-степен стручне спреме 
грађевинског  смера са положеним државним стручним испитом  и најмање 5 (пет) 
година радног искуства у струци''. 

 
Члан 7. 

 У члану 64. Правилника одредба која се односи на услове мења се и гласи: 
''Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
најмање 5 (пет) година радног искуства у струци''. 

 
Члан 8. 



 
 У члану 65. Правилника одредба која се односи на услове мења се и гласи: 
''Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у области 
правних наука и економских наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академских студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од 4 године (VII степен)  или специјалитичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и најмање 3 (три) године радног искуства у 
струци''. 
 
 

Члан 9. 
 
 У члану 75. Правилника одредбе које се односе на звање и услове мењају се и 
гласе: 
''Звање: самостални саветник'' 
''Услови: Високо образовање стечено на студијама другог степена економских наука 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова VII степен , мастер академских студија, мастер 
струковних студија, специјалистичким академским студијама, односно на основним 
студијама у трајању најмање од четири године, или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање 5 (пет) године радног искуста и познавање рада на рачунару, 
положен државни стручни испит и положен  одговарајући испит за ревизора. 

 Поред наведених услова потребна су и посебна знања и вештине из 
рачуноводства, познавање стандарда и кодекса интерне ревизије, вештина у 
преговарању и решавању проблема. 

 
Члан 10. 

 
Измена Правилника ступа на снагу наредног дана од дана усвајања од стране 

Општинског већа општине Брус и исти се објављује на Огласној табли Општинске управе 
општине Брус. 
 
БРОЈ: 020-10/2021-III                                                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ                   
21.06.2021. година                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                                                                                     Валентина Милосављевић 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Промена кадровске структуре запослених по разним основама условљавају и 
промену одредаба Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи општине Брус, Кабинету председника општине Брус, 
Интерној ревизији општине Брус и Општинском  правобранилаштву општине Брус, број 
020-5/2021-III од 31.03.2021.године. 
 Примедбе и налази Управне инспекције по предмету број 038-038-28/2021-02 од 
23.04.2021.године, везане за смањењем броја радника са звањем самостални саветник и 
виши референт неминовно доводи до конкретних измена Правилника. 
 У току примене Правилника уочени су пропусти у погледу звања и услова па се на 
овај начин врши усклађивање одредаба Правилника са Законом и општим актим локалне 
самоуправе.  
     Основ за измену наведеног акта је  члан 58. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 
21/2016...95/18 и 113/17-други закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 88/2016,95/18), Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени 
гласник РС“, број 88/2016). Измене и допуне су у складу  Одлуком о Општинској управи 
општине  Брус бр.021-26/2020-I донета на седници СО-е Брус од 20.12.2020. („Сл. лист 
општине Брус“ бр16/2020), Одлуком о Општинском правобранилаштву општине Брус и 
Одлуком о оснивању Интерне ревизије.   

 Општинско веће на седници одржаној дана ________.2021. године разматрало је 
достављени предлог измене  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи општине Брус, Кабинету председника општине Брус, 
Интерној ревизији општине Брус и Општинском правобранилаштву општине Брус и 
усвојило исти у целости. 
 
                                    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 
 
                                                                                                 Председница општинског већа  
                                                                                                      Валентина Милосављевић 
 


