
 

                                                          Лист излази према потреби 
ГОДИНА ХХX         БРОЈ  6.     17.06.2022. годинe                   годишња претплата 2.700.-дин.    

                                  (аконтација).  
                             Цена овог броја 410,00 дин.  

                                  Рок за рекламацију 10 дана 

 

На основу члана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 42. Статута општине 
Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19) 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана17.06.2022.године, по прибављеном 
мишљењу Министарства државне управе и локалне самоуправе број 110-00-00270/2021-24 од 24. 
маја 2022. године донела је  
  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 
ОПШТИНЕ БРУС 

 
 

Члан 1. 
У Статуту општине Брус у члану 15. став 1. након тачке 15. додају се тачке: 
„16. израђује План одбране; 
17. предузима мере за усклађивање припрема за одбрану јавних предузећа и јавних 

установа чији је оснивач општина Брус у делатностима из своје надлежности и Плана одбране 
Републике Србије; 

18. предузима мере за функционисање општине Брус у ратном и ванредном стању; 
19. спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак 

организација на рад у ратном и ванредном стању; 
20. обавља и друге послове одређене Законом о одбрани.“ 

 
Члан 2. 

 У Статуту општине Брус („Службени  лист општине Брус“, број 2/19), мења се члан 21. и 
гласи: 

„За извршење буџета Општине, председник општине одговара Скупштини општине. 
Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање 

два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку 
шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

Општинско веће у року од 15 дана од дана достављања извештаја из става 2. овог члана, 
усваја и доставља извештај Скупштини општине.“ 
  

Члан 3. 
У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), мења се члан 31. и 

гласи: 
 „Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине општине 
претходног сазива у року од 10 дана од дана објављивања решења о додели мандата на веб 
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презентацији, тако да се та седница одржи најкасније 30 дана од дана објављивања решења о 
додели мандата на веб презентацији. 
 Уколико председник Скупштине општине из претходног сазива не сазове седницу новог 
сазива у року из става 1. овог члана седницу новог сазива сазваће најстарији кандидат за 
одборника којем је додељен мандат. 
 Седницом председава најстарији кандидат за одборника, којем је додељен мандат за 
одборника до избора председника Скупштине општине. 
 Ако најстарији кандидат за одборника којем је додељен мандат не може или неће да 
председава, конститутивној седници скупштине председава најстарији присутни кандидат за 
одборника којем је додељен мадат.“ 

Члан 4. 
 У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), у члану 46. став 1. 
мења се и гласи: 
 „Поред сталних радних тела предвиђени Пословником скупштине општине, Скупштина 
општине оснива као стална радна тела Савет за младе и Савет за здравље.“ 

 
Члан 5. 

У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), након члана 46. 
додаје се нов члан 46а. који гласи: 

„Савет за здравље разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на 
основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;о утврђеним чињеницама 
обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно оснивача приватне 
праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке; разматра извештаје саветника 
пацијената, прати остваривање права пацијената на територији јединице локалне самоуправе и 
предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената; подноси годишњи извештај о свом раду 
и предузетим мерама за заштиту права пацијената надлежном органу јединице локалне 
самоуправе, као и министарству надлежном за послове здравља.  
Такође, ради информисања и остваривања потребне сарадње Извештај се доставља и заштитнику 
грађана.  Савет за здравље поред напред наведених задатака обавља и одређене послове из области 
деловања јавног здравља и то: 
Обавља међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање 
спровођења активности у области деловања јавног здравља на локалном нивоу, заједничком 
активношћу са носиоцима активности и другим учесницима у систему јавног здравља; прати 
извештаје института и завода за јавно здравље о анализи здравственог стања становништва на 
територији јединице локалне самоуправе која за то наменски определи средства у оквиру посебних 
програма из области јавног здравља, као и предлаже мере за њихово унапређење, укључујући мере 
за развој интегрисаних услуга у локалној самоуправи; доноси предлог плана јавног здравља на 
локалном нивоу, који усваја скупштина јединице локалне самоуправе и прати његово спровођење 
кроз посебне програме из области јавног здравља; иницира и прати спровођење активности 
промоције здравља и спровођење мера за очување и унапређење здравља, спречавања и сузбијања 
заразних и хроничних незаразних болести, повреда и фактора ризика на територији јединице 
локалне самоуправе кроз посебне програме јавног здравља; даје мишљења на извештај о 
остваривању посебног програма у области јавног здравља које доноси јединица локалне 
самоуправе; учествује у различитим областима деловања јавног здравља у кризним и ванредним 
ситуацијама; јача капацитете носилаца активности и учесника у областима деловања јавног 
здравља; обавештава јавност о свом раду; даје подршку раду и развоју носиоца активности и 
учесника у систему јавног здравља на својој територији у складу са законом; извештава јединице 
локалне самоуправе и завод односно институт за јавно здравље о свом раду у областима деловања 
јавног здравља.“ 
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Члан 6. 
 У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), након члана 46а. 
додаје се нов члан 46б. који гласи: 
 „Савет за здравље има 5 чланова. 
 Председника и чланове Савета за здравље бира Скупштина општине на период од 4 
године, а по истеку мандата могу бити поново изабрани. 
 Скупштина општине бира чланове Савета за здравље из редова одборника, представника 
удружења грађана из реда пацијената, здравствених установа, као и надлежне филијале 
Републичког фонда за здравствено осигурање.“ 
 

Члан 7. 
 У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), у члану 66. став 1. 
тачке 13. и 14. мењају се и гласе: 
 „13. Поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника 
Општинске управе; 
 14. Поставља и разрешава Општинског правобраниоца и заменика Општинског 
правобраниоца.“ . 

Члан 8. 
 У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), у члану 98. став 1. 
мења се и гласи: 
 „Свако има право да, сам или заједно са другима, на начин утврђен Уставом, упућује 
петиције и друге предлоге органима општине и да од њих добије одговор када га тражи.“ 
 Ставови 2., 3. и 4 овог члана се бришу. 
 

Члан 9. 
 У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), у члану 104. став 3. 
мења се и гласи: 
 „Јавну расправу из става 1. овог члана, тачка 1. огранизује Општинско веће, а за тачке 2., 
3., 4., 5. и 6. организује надлежни Одсек Општинске управе општине Брус који одређује начин 
спровођења јавне расправе, место и време јавне расправе“. 

 
Члан 10. 

 У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), члан 106. мења се и 
гласи: 
 „Орган надлежан за организовање јавне расправе организује исту, одређује начин 
спровођења, место и време трајања јавне расправе и упућује јавни позив грађанима, удружењима, 
стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи. 
 Јавни позив за учешће у јавној расправи, објављује се на интернет презентацији општине 
Брус и на други погодан начин. Уз јавни позив објављује се програм спровођења јавне расправе, 
као и нацрт акта који је предмет исте. 
 Орган надлежан за организовање јавне расправе може упутити позив за учешће на јавној 
расправи одређеним појединцима, представницима органа, организација и удружења за које 
сматра да су заинтересовани за акт који се разматра. 
 О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све предлоге и сугестије изнете у 
јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога акта о поднетим 
предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање. 
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 Извештај из става 4. овог члана објављује се на интернет презентацији општине Брус и на 
други погодан начин.“ 

Члан 11. 
 У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), у члану 149, став 1. 
мења се и гласи: 

„Скупштина општине донеће План развоја Општине најкасније до 31.12.2021. године.“ 
 

           Члан 12. 
 У осталом делу Статут општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), 
остаје непромењен. 

Члан 13. 
Ова измена и допуна Статута ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службе-

ном листу општине Брус“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:110-4/2021-I                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
17.06.2022.године                                                                  Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________________ 
 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О  ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС 
 

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

1.Одсек за општу управу  ,скупштинске и заједничке послове 

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

3. Одсек за финансије , планирање и јавне набавке 

4.Одсек за урбанизам, грађевинарство и имовинско правне послове  

5.Одсек за локалну пореску администацију 

6.Одсек за инспекцијске послове и заштиту животне средине.“ 
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Члан 2. 

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

„Одсек за друштвене делатности привреду и локални економски развој  обавља 
послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана утврђених Законом у области: 
образовања, културе, примарне здравствене заштите, дечје заштите, борачко инвалидске заштите, 
информисања, спорта и народне одбране. Припрема нацрте одлука и других аката који се односе 
на делокруг делатности.  
 Врши надзор над установама друштвене делатности, припрема критеријуме за њихово 
финансирање, обавља послове ученичког и студентског стандарда. Стара се и обезбеђује услове за 
рад, одржавање и остваривање програма установа културе, развоја културно уметничког 
аматеризма, заштита културних добара. 
 Подстиче различите активности и програме младих и стварање услова за укључивање 
младих у друштвени живот: помоћ у стварању услова за организовање омладинских активности. 
 Послове анализирања мера текуће и развојне политике и њихов утицај на индустрију, 
занатство, приватно предузетништво, угоститељство и трговину, поверене послове АПР-а и 
саветодавну функцију код регистрације предузетничких радњи и привредних субјеката, послове 
креирања и ажурирања базе података који су логистичка подршка економском развоју, послове 
разврставања угоститељских објеката у категорије и води евиденцију некатегорисаних објекта и 
сеоских туристичких домаћинстава, сарадњу са удружењима предузетника, привредника у 
припреми стимулативних мера за мала и средња предузећа и предузетничке радње, прати стање у 
области коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног и животињског 
света, водопривреде и подручја са природним лековитим својствима,промену намене 
пољопривредног земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту, врши израду 
Програма заштите уређења пољопривредног земљишта, врши израду Програм подршке за 
спровођење привредне политике и политике руралног развоја, израду Планова одбране од поплава 
и предлагање мера за отклањање мера од штетних последица, стара се о издавању водопривредних 
услова и водопривредне сагласности из надлежности локалне самоуправе, прати и информише 
правна и физичка лица о подстицајним мерама за развој пољопривреде и села, координира израду 
стратешких планова из различитих сектора, учествује у припреми и реализацији пројеката у 
којима је предлагач Општинска управа и општинске организације, сачињава периодичне извештаје 
о пројектним активностима на подручју општине, организује и реализује обуке за запосле у јавном 
сектору у вези стратешког планирања и управљања пројектима, координира маркетиншке и 
промотивне активности општине, припрема конкурсне документације, вршти администрирање и 
извештавање о транспарентном финансирању и трошењу буџетских средстава, послове израде 
извештаја за донаторе , информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о 
условима за пословање, могућностима за улагање, расположивима програмамима подршке и 
подстицајима на локалном и националном нивоу. 
           Одсек учествује у припреми и реализацији развојних пројеката у складу са потребама 
локалне заједнице и дефинисаним стратешким плановима, врши послове комуникације са 
потенцијалним међународним и домаћим донаторима и инвеститорима и истима доставља тражене 
податке, обавља послове координације и учествовања у изради стратешких докумената развоја, 
спровођење акционих планова, имплементација усвојених стратешких докумената, пружање 
помоћи потенцијалним инвеститорима око добијања потребних информација везаних за локалну 
самоуправу, пружање стручне подршке локалним привредним и пољопривредним субјектима, 
сарадња са привредним удружењима, формирање и ажурирање базе података од интереса за 
локални економски развој општине, предузима активности у побољшавању информатичких 
система и прикупљање података за потребе локалне самоуправе и објављивање података на сајту 
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општине Брус, прати законске прописе који се односе на област развоја и инвестирања , 
промовише привредне потенцијале и компаративне предности општине Брус.  

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

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

16/2020) члан 17. мења се и гласи: 
 
  „ Одсек за урбанизам, грађевинарство и имовинско правне послове - обавља послове 
који се односе на планирање и уређење простора, изградњу објеката,  комуналну делатност, 
коришћење и уређење грађевинског земљишта, припремање одлуке о изради урбанистичких 
планова и просторног плана општине, сарадња са обрађивачима планова у вези прикупљања 
података, услова и сагласности надлежних јавних предузећа и установа, излагање планова на јавни 
увид, организовање јавне презентације урбанистичких пројеката, потврђивање да ли је 
урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, издавање услова за израду 
пројекта парцелације, препарцелације или исправка граница суседних парцела, спровођење 
поступка контроле и потврђивања пројеката парцелације и препарцелације, издавање услова у 
поступку конституисања службености пролаза на грађевинском земљишту које је јавна својина 
општине, издавање информације о локацији, послове обједињене процедуре: за издавање 
локацијских услова, грађевинске дозволе, издавање грађевинске дозволе за припремне радове, 
издавање привремене дозволе,пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање исправа и 
друге документације које издају имаоци јавних овлашћења а услов су за изградњу објеката, 
односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, послове вођења 
регистра обједињене процедуре и друге послове везане за обједињену процедуру, послове 
озакоњења објеката, даје стручно мишљење и предлог решења везан за одређивање локација за 
аутобуска стајалишта.Одсек израђује пројектне задатке по којима ће се израђивати пројектно-
техничка документација и предмер и предрачун радова по одобреној пројектно-техничкој 
документацији потребних за набавку услуге израде пројектно-техничке документације или 
набавке конкретних радова, обавља послове из области саобраћаја везане за издавање саобраћајно-
техничких услова за изградњу објеката из члана 69. Закона о планирању и изградњи, израђује и 
предлаже нацрте аката из надлежности одсека као и друге послове у складу са законом и актима 
органа општине Брус                                                                   
         Одсек обавља имовинско-правне послове поверене законом, послове везане за 
експропријацију, конверзију права коришћења непокретности, вођење поступака расправљања 



 198 17.06.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   6 

имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта, вођење поступака враћања утрина 
и пашњака селима, административне послове за потребе Комисије за враћање земљишта које је 
прешло у општенародну имовину по основу пољопривредног земљишног фонда, послове вођења 
регистра имовине у јавној својини општине Брус спроводи управне послове из надлежности 
локалне самоуправе који су предвиђени Законом о становању (осим инспекцијских послова, 
принудно исељење бесправно усељених лица у станове и др.) и води регистре прописане 
наведеним Законом.“ 

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

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

            „Одсек за инспекцијске послове и заштиту животне средине - обавља послове који се 
односе на задатке инспекцијског надзора, вршења контроле и налагању мера у складу са важећим 
прописима из области грађевинарства, комуналних делатности, туризма, саобраћаја, заштите 
животне средине, као и у складу са Законом о инспекцијском надзору који прописује опште услове 
и поступак вршења инспекцијског надзора и важећим одлукама Скуппштине општине. 
    Одсек обавља послове везане за вођење поступка и доношење решења о рушењу и уклањању 
објеката по поступку инспекцијског надзора, израђује нормативно правне акте и спроводи 
административно-техничке послове којима се утврђују услови и мере и обезбеђују посебни услови 
и мере у току рушења и уклањања објеката, послове вазане за организовање и усмеравање 
поступака за заштиту животне средине, поступање са отпадним материјама, заштиту од 
нејонизујућих зрачења, заштиту од буке, управљање отпадом, учествује у изради и спровођењу 
Програма заштите животне средине, локалних акционих и санационих планова, спроводи 
поступак процене утицаја на животну средину за пројекте који могу имати значајне утицаје на 
животну средину и спроводи поступак стратешке процене утицаја одређених планова и програма 
на животну средину, израђује извештаје, анализе и информације из области животне средине за 
потребе органа локалне самоуправе, послове праћења стања, предлагање мера и инспекцијски 
надзор над законитошћу рада правних лица која обављају комуналну делатност и инспекцијски 
надзор над поступањем правних лица, предузетника и грађана у погледу придржавања закона, 
прописа и општих аката из области комуналне делатности, надзор у области уређивања и 
одржавања објеката и јавних површина, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, 
изношења и депоновања смећа, одржавање гробаља, надзор над обављањем делатности пијаца, 
надзор над одржавањем чистоће јавних површина, над раскопавањем улица и других јавних 
површина и друге послове комуналне хигијене, праћење стања, предлагање мера и инспекцијски 
надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и 
реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, надзора над применом општинских одлука 
којима се регулише саобраћај, обавља послове везане за пољопривреду и уређење водотока, 
утврђивање штете од елементарних непогода, послове контроле у области туризма из надлежности 
локалне самоуправе.“                                                                
 

Члан 5. 
У Одлуци о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 

16/2020) члан 19. мења се и гласи: 
         „ У Општинској управи се као посебне организационе јединице образују Кабинет 
Председника општине и Интерна ревизија општине Брус.“                                                       
 

Члан 6. 
У Одлуци о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 

16/2020) члан 21. мења се и гласи: 
     „У Кабинету председника Општине могу се поставити: 

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

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



 199 17.06.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   6 

 
Члан 7. 

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

 
Члан 8. 

У Одлуци о Општинској управи општине Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 
16/2020) иза члана 23. додаје се нови члан 23а који гласи: 

„Председник општине оснива Интерну ревизију општине Брус. 
Интерна ревизија општине Брус је организационо независна од делатности коју ревидира, 

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

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

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

 
Члан 9. 

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

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

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

Члан 61. 
      Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине 
Брус.                     
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
 БРОЈ:021-4/2022-I                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  17.06.2022. године                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р.                         

____________________________________ 
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На основу члана 9. Закона о планском систему Републике Србије(„Службени 
гласник РС“ бр.30/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007, 84/2014-др-закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине 
Брус („Службени лист оптине Брус“, бр.2/19),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, доноси 
 

 О Д Л У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРУС ЗА ПЕРИОД ОД 

2022. ДО 2029. ГОДИНЕ 
 
                                                                 Члан 1. 
       ПРИСТУПА СЕ изради Плана развоја општине Брус за период од 2022. до 2029. 
године. 
                                                                  Члан 2. 
        Циљ израде Плана развоја општине Брус је да обезбеди друштвено- економски развој 
општине Брус, кроз континуитет планског деловања усмереног на уједначавање развоја и 
ангажовање локалних ресурса уз широку грађанску партиципацију и укључивање свих 
релевантних чињеница како би се унапредио квалитет живота свих грађана. 
 
                                                                 Члан 3.  
    План развоја општине Брус посебно треба да садржи увод, преглед и анализу постојећег 
стања, визију општине Брус, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, преглед и 
опис мера за остваривање приоритетних циљева, начин спровођења и начин праћења 
спровођења Плана развоја. 
                                                                  Члан 4. 
       Преглед и опис мера за остваривање приоритетних цињева општине Брус треба да 
садрже назив мере, начин на који мера доприноси остваривању одређеног циља, 
идентификовање активности за спровођење мера, анализу ефеката мера на правна, 
физичка лица и буџет, назив институције одговорне за спровођење мера, процену 
финансијских средстава потребних за спровођење мера и идентификацију извора 
финансирања. 
                                                                    Члан 5. 
      Рок за усвајање Плана развоја општине Брус је 15. август 2022. године. 
 
                                                                    Члан 6.  
      У циљу спровођења ове Одлуке Председник општине Брус ће формирати 
Координациони тим и тематске радне групе за израду Плана развоја општине Брус за 
период од 2022. до 2028. године. 
 
                                                                    Члан 7. 
       Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о приступању изради Плана 
развоја општине Брус за период од 2021. До 2028. године, број 35-1/2021-I од 10.3.2021. 
године 
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                                                                     Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у „Службеном листу 

општине Брус“. 
                                        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:35-12/2022-I                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
17.06.2022. године                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр.129/17, 83-14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18)  и  члана  40. Статута општине Брус, 
(Сл. лист општине Брус 2/19),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.06.2022. године доноси 
 

 
О Д Л У К У 

О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА СА ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЕЦЕ 
 
 

  Члан 1. 
           Овом одлуком утврђује се висина и критеријуми за исплату једнократне  новчане 
помоћи породицама са четворо и више деце са пребивалиштем на територији општине 
Брус. 

  Члан 2. 
           Право на једнократну новчану помоћ остварује мајка деце, са пребивалиштем на 
територији општине Брус, чија деца имају пребивалиште на територији општине Брус и 
бар једно дете је млађе од 18 година.  

Члан 3. 
           Право на једнократну новчану помоћ остварује се на основу захтева, уз који се 
прилаже следећа документација: 

- Фотокопија/очитана лична карта мајке деце. 
- Извод из матичне књиге рођених за сву децу. 
- Број текућег рачуна мајке.      

           Захтев се предаје Општинској управи општине Брус, Одсеку за друштвене 
делатности, привреду и локални економски развој,  до 10.8.2022. године                                                                

                                                                     
Члан 4. 

              Висина једнократне новчане помоћи износи 20.000, 00 динара. 
              Једнократна новчана помоћ биће исплаћена поводом Дана општине Брус, 19. 
август- Преображење“ 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу 

општине Брус“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-474/2022-I             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
17.06.2022. године                                                          Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
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На основу члан  30. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011 и 
88/2013 05/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члану 3 став 1 тачка 3 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непосредном погодбом давање у закуп ствари у 
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Сл.гласник РС,број 24/2012,48/2015,99/2015), члана 100. ст.1. тачка 7. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 28. и 32. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 40. Статута Општина Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 
2/19), члана 29. став 1. тачка 5., члан 30. и 61.став 4. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени лист општине Брус“, бр.5/2021) и Закључак председника општине 463-
27/2022-II од 13.6.2022. године, 

 Скупштина општине Брус на својој седници одржаној дана 17.06.2022. године, 
доноси 

О Д Л У К У 
О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

Члан 1. 
Општина Брус је власник непокретности означене као кат.парцела бр. 1538 уписана 

у листу непокретности бр.250 КО Брус, у површини од 306м², са уделом од 1/1. 
Југослав Павловић је власник непокретности означене као кат. парцела бр. 1807 

уписана у листу непокретности бр.2352 КО Брус, у површини од 589м² са уделом од 1/1. 
 

Члан 2. 
Катастарска парцела бр.1538 КО Брус је по намени градско грађевинско земљиште, 

а катастарска парцела број 1807 КО Брус је по намени остало грађевинско земљиште у 
својини. 

Члан 3. 
Општина Брус и Југослав Павловић су сагласни да се изврши размена власничких 

удела на кат. парцелама  из чл.1. Одлуке. 
 

Члан 4. 
Странке су сагласне да изврше размену власничких удела без доплаћивања било 

какве разлике, по основу процењене тржишне вредности парцела. 
 

Члан 5. 
 Ближа права и обавезе регулисаће се уговором који ће стране закључити у року од 
30 дана од дана доношења ове одлуке. 
 Уколико стране не закључе уговор у року из става 1. овог члана, надлежни орган 
општине Брус, на предлог Општинског правобраниоца, донеће акт о стављању ван снаге 
ове одлуке. 
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Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу протеком 8 (осмог) дана од дана доношења, и иста ће се 

објавити у „Службеном листу општине Брус“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:463-28/2022-I                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
17.06.2022. године                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

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

бр.129/17, 83-14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18)  и  члана  40. Статута општине Брус, 
(Сл. Лист општине Брус 2/19),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.06.2022.године доноси 
 

О Д Л У К У 
ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН ТАБЛЕ 53. ГРАНИЧНОМ БАТАЉОНУ ВОЈСКЕ 

САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
 

Члан 1. 
      Овом Одлуком, доноси се одлука о постављању спомен табле 53. Граничном 
батаљону, Војске Савезне Републике Југославије на згради ОШ „Јован Јовановић Змај“ у 
Брусу. 
                                                                       Члан 2. 
      Спомен табла се израђује од месинга дебљине 3mm, ецована сјајне површине са 
додатним амбемима у боји. 
                                                                       Члан 3.  
       На спомен табли исписан је текст следећег садржаја: 
„ На овом месту, 16.јуна 1999.године, у раним јутарњим 
часовима, постројио се херојски 53.гранични батаљон 
после крвавих борби у реону карауле Кошаре на граници 
са Републиком Албанијом и без 16 својих припадника 
који су дали своје животе у одбрани отаџбине. 
28.фебруара 2000.године херојски 53.гранични батаљон 
је расформиран, напустио је Основну школу у Брусу 
и отишао у историју. 
  Чувајући сећање на ове догађаје, преживеле и пале 
борце, спомен обележје подижу грађани општине Брус.“ 
 
       На спомен табли постављају се грб Републике Србије, грб Општине Брус, грб Војске 
Савезне Републике Југославије. 
                                                                        Члан 4. 
      Ова Одлука објављује се у „Службеном листу општине Брус“, по добијању 
сагласности од стране, Комисије Министарства културе и информисања за разматрање захтева 
за сагласност за изградњу и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне 
намене, а ступа на снагу осмог дана од објављивања.                                                       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:17-2/2022-I                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
17.06.2022. године                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
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На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 
88/19),  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Брус 
(„Службени лист општине Брус“, број 2/19), 

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године,  донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 
програма пословања ЈКП „Расина“ Брус за период од 01.01.2022. – 31.03.2022. године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:023-11/2022-I                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
17.06.2022. године                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 
 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Председника општине Брус 

са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину. 
 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-358/2022-I                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 17.06.2022.године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

______________________________________ 
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На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског већа општине 

Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-360/2022-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022.године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
________________________________________ 

                              
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинске управе 
општине Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-362/2022-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022.године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
________________________________________ 
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На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Скупштине општине Брус 

са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-370/2022-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022.године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
________________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ 
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског 

правобранилаштва општине Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус 
за 2022. годину. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-367/2022-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022.године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
________________________________________ 
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На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ 
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Фонда за пољопривреду и 

рурални развој са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-357/2022-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022.године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
________________________________________ 

 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ 
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Буџетског фонда за 

заштиту животне средине са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. 
годину. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-361/2022-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022.године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
________________________________________ 

 

 

 

 

 



 208 17.06.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   6 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ 
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Штаба за ванредне 

ситуације општине Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. 
годину. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-359/2022-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 17.06.2022.године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________________ 
 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Месних заједница општине 

Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-364/2022-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022.године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
________________________________________ 
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На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ БРУС СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ 
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основној школи „Јован 

Јовановић Змај“ Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. 
годину, који је усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 04.05.2022. 
године, под бројем 367-01-101/01. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-343/2022-I                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022.године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
________________________________________ 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАЈКОВЦИ СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основној школи „Први 

Мај“ Влајковци са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, 
који је усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 04.05.2022. године, 
под бројем 191. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-342/2022-I                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022. године                                                                   Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
__________________________________ 
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На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ  
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Средњој школи Брус са 

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, који је усвојио 
Школски одбор школе на седници одржаној дана 26.04.2022. године, под бројем 509. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-326/2022-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022. године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
_________________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ  
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Народној библиотеци Брус 

са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, који је усвојио 
Управни одбор установе на седници одржаној дана 26.04.2022. године, под бројем 
75/22. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-328/2022-I                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022. године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
____________________________________ 
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На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ  
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Центру за културу Брус са 
Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, који је усвојио 
Управни одбор установе на седници одржаној дана 26.04.2022. године, под бројем 
132/2022. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-329/2022-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022. године                                                                     Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
________________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС 
 СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Туристичкој организацији 
општине Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, 
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 26.04.2022. године, 
под бројем 49/2022. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-331/2022-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022. године                                                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
_______________________________________ 
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На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС 
 СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Предшколској установи 
„Пахуљице“ Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, 
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 27.04.2022. године, 
под бројем 140/22. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-330/2022-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022. године                                                                        Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
________________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ БРУС 
 СА ОДЛУКОМ О ПРВОМ  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Установи за физичку 
културу „Спортски центар“ Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Брус 
за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 
24.05.2022. године, под бројем 192/2022. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:400-477/2022-I                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022. године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
____________________________________ 
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На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
       

Р Е Ш Е Њ Е 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај  о раду Председника општине Брус за 2021. 
годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:021-2/2022-I                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022. године                                                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
__________________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
     

Р Е Ш Е Њ Е 
  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај  о раду Општинског већа општине Брус за 
2021. годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:021-3/2022-I                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022. године                                                                      Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
__________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
      

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај  о раду Туристичке организације општине 
Брус са финансијским извештајем за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор 
установе на седници одржаној 08.06.2022. године, под бројем 66/2022. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:023-12/2022-I                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022. године                                                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
_______________________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14-др закон, 101/16-др закони 47/18) и члана 40. Статута општине Брус, („Службени лист 
општине Брус“, број 2/2019) 

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.06.2022.године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању помоћи Вељић Владимиру из Ковиоца 

 
1. Општина Брус опредељује средства у износу од 300.000,00 динара за помоћ Вељић 

Владимиру у циљу накнаде трошкова даљег лечења. 
2. Плаћање износа из тачке 1. овог Решења извршиће се преко Општинске управе 

општине Брус, економска класификација 472000-накнаде за социјалну заштиту из 
буџета. 

3. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о 
утрошеним финансијским средствима, у супротном од корисника затражиће се 
повраћај средстава. 

4. Овлашћује се и обавезује Председница општине Брус да након доношења овог Решења 
закључи уговор са Вељић Владимиром из Ковиоца којим ће се ближе уредити права и 
обавезе. 

5. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Брус''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:400-332/2022-I                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      
17.06.2022.године                                                                 Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

__________________________________________ 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 

РС», број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 
13. Статута општине Брус, (Службени лист општине Брус», број 2/2019) 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.06.2022. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС 
 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора Туристичке организације општине Брус, и 
то: 

 - Славица Дачић из Бруса 
 - Драгиша (Славко) Костић из Брзећа 

2. ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор Туристичке организације општине Брус, и то: 
 - Ивана Ђокић из Дубаца 
 - Марко Добродолац из Брзећа. 

3. Новоименованим члановима из тачке 2. овог Решења мандат траје до истека мандата 
Управног одбора Туристичке организације општине Брус. 

4. Ово Решење је коначно у управном поступку. 
5. Решење објавити у «Службеном листу општине Брус». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 
БРОЈ:02-22/2022-I                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
17.06.2022. године                                          Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

____________________________________ 
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На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закони, 10/19, 6/20 и 129/21), члана 32. 
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине 
Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/2019),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Катанчевић Дивна из Ботуње, представник Савета родитеља, дужности 
члана Школског одбора Средње школе Брус, услед престанка основа по коме је изабрана. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Арсић Горан из Игроша за члана Школског одбора Средње школе Брус, 
као представник Савета родитеља. 

3. Новоименованом члану  Школског одбора мандат траје до истека мандата Школског 
одбора Средње школе у Брусу. 

4. Ово Решење је коначно у управном поступку. 
5. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:02-19/2022-I                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
17.06.2022. године                                          Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

________________________________________ 
 
На основу члана 116. став 5.  Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закони, 10/19, 6/20 и 129/21), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18) и члана 40. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАЈКОВЦИ 
 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова  Школског одбора ОШ „Први Мај“  Влајковци и 
то: 
 
1. Милица Добродолац из Брзећа, представник запослених 
2. Тијана Милисављевић из Бруса, представник запослених 
3. Ивана Максимовић из Бруса, представник запослених 
4. Дејан Николић из Брзећа, представник родизеља 
5. Дарко Ђорђевић, представник родитеља 
6. Славољуб Ивановић, представник родитеља 
7. Милица Радмановац, представник јединице локалне самоуправе 
8. Ненад Савић из Бруса, представник јединице локалне самоуправе 
9. Драган Дељанин из Бруса, представник јединице локалне самоуправе 
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2. ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Школског одбора ОШ „Први Мај“ Влајковци на период од 
четири (4) године, и то: 

 
1. Катарина Мијајловић, представник запослених 
2. Зоран Марковић, представник запослених 
3. Милица Добродолац-Михајловић, представник запослених 
4. Раде Чоловејић, представник родитеља 
5. Дарко Ђорђевић, представник родитеља 
6. Славољуб Ивановић, представник родитеља 
7. Бојан Јовановић из Влајковаца, представник јединице локалне самоуправе 
8. Милић Милићевић из Влајковаца, представник јединице локалне самоуправе 
9. Милица Радмановац из Бруса, представник јединице локалне самоуправе 

 
3. Ово Решење је коначно. 
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ: 02-20/2022-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
17.06.2022. године                                    Драгана Деспотовић, дипл.ецц.., с.р. 

___________________________________ 
 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 60. Одлуке о месним заједницама 
на територији општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 6/19) и члана 40. Статута 
општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19), 
 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА 

 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРУС 1 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ повереник Месне заједнице Брус 1 Бобан Томић из Бруса. 
 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ повереник Месне заједнице Брус 1 Млађан (Радош) Миљојковић из Бруса. 
 

3. Обавезује се разрешени повереник из става 1. овог Решења да у року од 7 дана од дана 
ступања на снагу овог Решења изврши примопредају печата и целокупне документације са 
повереником из става 2. овог Решења. 
 

4. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Брус. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:020-11/2022-I                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
17.06.2022. године                                       Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 

_________________________________ 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. и тачка 16. Закона о локалној самоуправној управи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 
111/2021 - др. закон), члана 32. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 
88/2011, број 104/2016 и 95/2018), члана 4. став 1. и члана 39. Закона о прекршајима (''Службени 
гласник РС'', број 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закон) и члана 14. 
и члана 15. став 1. тачка 6. Статута општине Брус ("Сл. лист општине Брус", бр. 2/2019),  

Скупштина општине Брус одржана дана 17.06.2022. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
O РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ         

ОБЈЕКАТА, ЗАБАВНИХ САЛОНА, КЛАДИОНИЦА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се распоред, почетак и завршетак радног времена угоститељских,  
трговинских и занатских објеката, забавних салона, кладионица и других објеката на територији 
општине Брус (у даљем тексту: радно време). 
   Под радним временом у смислу ове Одлуке сматра се време у току ког објекти из става  1. 
овог члана могу да обављају своју делатност. 
 

Члан 2. 
  Распоред, почетак и завршетак радног времена утврђен овом Одлуком мора бити видно 
истакнут на улазу у објекат у коме се обавља делатност, односно послови из члана 1. ове Одлуке. 
 Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена мора се поштовати.  
 

Члан 3. 
 Почетак и завршетак радног времена утврђује се по делатностима, односно пословима.  
            Рад у објетку у коме се обавља угоститељска,  трговинска  и занатска делатност, мора бити 
организован тако да не ремети кућни, комунални и јавни ред и мир, у складу са прописима које 
уређују ову област.  
  

II - РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 4. 
 Угоститељски објекти који пружају услуге  смештаја (хотел, мотел, пансион, туристички 
апартман, куће за одмор, одмаралиште, коначиште, сеоско - туристичко домаћинство, смештај у 
домаћој радиности, хостел и други објекти) могу радити сваког радног дана од 00.00 до 24.00 сата.  
 Угоститељски објекти који пружају услуге исхране и пића или само пића (кафићи) могу 
радити од 06.00 до 24.00 сата.  
 Петком и суботом, као и у целом летњем периоду почев од 15. јуна до 31. августа радно 
време траје од 06.00 часова до 01.00 час наредног дана.  
 Радно време угоститељских објеката за време зимског распуста траје од 06.00 часова до 
01.00 час наредног дана. 
 Радно време угоститељских објеката, уочи државних и верских празника који се празнују 
по Закону о државним празницима, траје од 06.00 до 01.00 час наредног дана. Када се празнује 
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само један дан, а сутрадан је радни дан, као и поселедњег нерадног дана за вишедневне празнике, 
ако је сутрадан радни дан, радно време траје од 06.00 до 24.00 часа. 
 У дане дочека Нове године  31. децембра, 01. и 02. јануара  радно време траје до 05.00 
часова нардног дана, а почиње у 06.00 часова претходног дана. 
 Приликом традиционалног дочека Српске нове године 13. и 14. јануара радно време 
угоститељских објеката траје од 06.00 до 03.00 часова наредног дана.   
 

Члан 5. 
            За време обележавања општинског празника Дани Бруса (Дани Преображења) радно време 
угоститељских објеката траје од 06.00 до 03.00 часа. Наведено радно време примењује се и 
наредног дана након завршетка празника, до 03.00 часа. 
 На јавним површинама (тротоарима) испред угоститељских објеката за време обележавања 
општинског празника Дани Бруса (Дани Преображења) за период назначен у претходном члану 
дозвољено је постављање и другог реда столова, уз обавезну накнаду утврђену општинским 
одлукама, које се примењује и наредног дана након завршетка празника, до 03.00 часова. 

 
Члан 6. 

Радњама за припрему и продају брзе хране, које поред продајног простора поседују и 
шалтерску продају утврђује се максимално радно време, тако што могу радити сваког дана од 
00.00 до 24.00 часа. 

Члан 7. 
 Радно време угоститељских објеката у туристичком месту Брзеће траје од 06.00 до 02.00 
часа наредног дана, али само у време туристичке сезоне, односно од 15. децембра до 31. марта. У 
осталом делу године радно време угоститељских објеката је дефинисано другим одредбама члана 
4. Одлуке.   

Члан 8. 
 У угоститељским објектима радно време може да траје до 03.00 часа наредног дана, и то у 
следећим случајевима: 
 - организовање свадбених весеља, 
 - организовања славља поводом одласка у војску Републике Србије, 
 - организовања пунолетства, 
 - славља поводом крштења, 
 - организовање славља матурске вечери. 

Организатор славља и власник угоститељског објекта (предузетник, правно лице  
које обавља угоститељску делатност) дужан је да организовање славља из претходног става 
пријави надлежној инспекцији Општинске управе општине Брус најкасније 3 (три) дана пре дана 
одржавања истог. Уз захтев организатор славља  дужан је да приложи и одговарајући доказ о 
разлозима организовања славља и доказ о уплати административних такси, као и да буде присутан 
сво време одржавања славља. 

Члан 9. 
У угоститељским објектима врсте ноћни бар радно време траје петком и суботом од 18.00  

до 03.00 часа, под условом да испуњава прописане минималне техничке услове за ту врсту 
угоститељског објекта, а као доказ о томе приложе на увид издат акт од стране надлежног 
Министарства на основу кога Општинска управа општине Брус издаје посебан акт о продуженом 
радном времену. У случају уочавања недостатака, акт се може повући. 
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Члан 10. 
  У летњој башти угоститељског објекта, односно другом отвореном простору, музички 
програм , односно извођење живе музике може се изводити сваког дана у времену од 18.00 до 
24.00 часа, под условом да тако приређен музички програм не прелази, посебним прописом 
дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави (боравишне просторије) при затвореним 
прозорима. Угоститељски објекти морају да испуњавају све услове који се тичу звучне изолације.  
              

III - РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 11. 
 Трговински објекти су објекти у којима се обавља продаја робе на велико и мало 
потрошачима ради задовољавања њихових потреба у просторијама за то намењених или изван тих 
просторија, као што су: продавница, самопослуга, дисконт, робна кућа, продавница за продају 
штампе и дувана као главних производа, киоск, трговински центри, бензинска станица и други 
објекти. 
 У трговинским објектима радно време може да траје од 06.00 до 24.00 часа. 
 У оквиру радног времена из става 2. ове Одлуке овог члана правно лице, односно 
предузетник одређује радно време као: једносменско: једнократно или двократно. 
 У продавницама непрехрамбене робе, делатност се може обављати радним данима у 
радном времену које почиње од  06.00 часова до 21.00 час, а у суботом и недељом од 07.00 до 
18.00 часова. 
             Изузето из става 1. овог члана продавнице непрехрамбених производа могу бити отворене 
и то: 

- бензинске пумпе и пумпе течног нафтног гаса могу имати непрекидно радно 
време 24 часа, а морају бити отворене од 06.00 до 22.00 часа. 
 У продавницама прехрамбене робе делатност се може обављати у једнократном радном 
времену које почиње од 06.00 часова и траје до 24.00 часа. 
                                                       

Члан 12. 
 Радно време у продавницама новина, дувана и дуванских прерађевина (киосци)  
распоређује се на једнократно радно време које почиње од 06.00 часова а завршава се у 24.00 
часова сваког дана, осим недеље када радно време траје од 06.00 часова до 20.00 часова. 
 Продавнице из претходног става (киосци) лоцирани у кругу предузећа, установа и школа 
имају радно време усклађено са радним временом предузећа, установа и школа. 
 

IV - РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 13. 
 Занатски објекти су: 
 1. Објекти у којима се пружају услуге, првенствено употребом посебне вештине ради 
израде, обраде или оправке разних предмета, као што су обућарски, кројачки, сајџијски сервиси и 
слично; 
 2. Занатски објекти у којима се пружају личне услуге, као што су: фризерски, козметички, 
педикирски, маникирски, објекти и слично; 
 3. Објекти у којима се пружају услуге уметничких и старих заната, домаће радиности, 
односно обављају послови обликовања племенитих метала, камена, дрвета, стакла других 
материјала, при чијој изради долази до изражаја лични укус и вештина произвођача, по његовој 
замисли или по замисли - нацрту другог лица; 
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 4. Занатски објекти у којима се врши производња и продаја животних намирница, као што 
су пекаре, посластичаре и слично. 

Члан 14. 
 Занатски објекти из члана 13. ове Одлуке могу да раде сваког радног дана, једнократно од 
07.00 до 20.00 сати, а суботом од 08.00 до 13.00 сати, док недељом морају бити затворени, изузев 
објекта из члана 13. став 1. тачка 2. који могу да раде сваким даном од 8.00 до 20.00 часова, с тим 
што један дан у недељи могу бити затворени. 

Изузетно од става 1. овог члана у занатским објектима у којима се врши производња и 
продаја хлеба и пецива - пекарама, утврђује се максимално радно време, тако што могу радити 
сваког дана од 00.00 до 24.00 часа. 

Члан 15. 
             Привредни субјекти свој рад морају организовати у складу са Законом, тако да се не 
узнемиравају грађани који станују или раде у суседству. 
             Узнемиравањем грађана из става 1. овог члана  ове Одлуке сматра се ометање људи 
емитовањем буке извођењем музичких и других садржаја, коришћењем музичких инструмената и 
других звучних уређаја, као и узнемиравање грађана механичким изворима буке и звучним 
сигналима, виком, емитовањем испаравања, надражујућих мириса и др. 
 

V - РАДНО ВРЕМЕ ЗАБАВНИХ САЛОНА И КЛАДИОНИЦА 
 

Члан 16. 
 У објектима забавних салона (игре на рачунарима, симулаторима, видео аутоматима, 
флиперима и другим сличним апратима које се стављају у погон новца или жетона, као и пикадо и 
билијар) радно време се распоређује на једнократно и почиње у 08.00 часова, а завршава се у 24.00 
часа. 
 У објектима кладионица и другим објектима игара на срећу (томболе, лутрија, спортска 
прогноза, лото, кено, спортске кладионице и др.) радно време се распоређује на једнократно од 
08.00 часова, а завршава се истеком радног времена угоститељских објеката из члана 4. Ове 
Одлуке. 
            У објектима казина радно време се распоређује тако да траје од 00.00 до 24.00 часа. 
 

VI - ВАНРЕДНЕ ПРИЛИКЕ 
 

Члан 17. 
 Радно време у ванредним приликама и у случају проглашења опште несташице електричне 
енргије, у делатностима прописаним овом Одлуком, усклађује се са одређеним мерама штедње 
тако да се почетак и завршетак радног времена поклапа са трајањем дневног светла. 
 

Члан 18. 
 Када због наступања елементарних и других већих непогода није могуће обављати 
поједине делатности и послове из члана 1. ове Одлуке, исте се не обављају док такве околности 
трају. 

Члан 19. 
 Председник општине својим актом одређује који пословни објекти и радње и у ком 
времену морају бити отворене када наступе околности из члана 17. и 18. ове Одлуке, на предлог 
органа Општинске управе општине Брус надлежног за инспекцијске послове. 
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 Измењен распоред, почетак и завршетак радног времена у складу са актом председника 
општине из става 1. овог члана мора бити истакнут на улазу или другом видном месту пословног 
објекта или радње, и мора се поштовати. 
 

VII - НАДЗОР 
 

Члан 20. 
 Надзор над применом ове Одлуке врши орган Општинске управе општине Брус надлежан 
за инспекцијске послове.  
     

VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
 Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00  динара казниће се за прекршај 
правно лице: 
 1. Ако не истакне на улазу у објекат или другом видном месту објекта распоред, почетак и 
завршетак радног времена утврђен овом Одлуком; 
 2. Ако се не придржава радног времена прописаног овом Одлуком;  
            3. Ако у објекту не држи оверену пријаву за продужење радног времена, односно оверени 
акт за дужину трајања радног времена; 

4. Ако се не придржава радног времена прописаног у ванредним приликама.  
5. Ако онемогући контролу поштовања ове Одлуке овлашћеном лицу; 
6. Ако овлашћеном лицу достави нетачне податке битне за извршење контроле поштовања 

ове Одлуке. 
 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 5.000,00 динара  до 75.000,00  динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000,00 
до 250.000,00 динара. 
 

IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
           Сва правна лица и предузетници дужни су да ускладе распоред, почетак и завршетак радног 
времена са овом Одлуком у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
           Правна лица и предузетници из претходног става дужни су да своје радно време пријаве 
надлежном органу Општинске управе општине Брус, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 

Члан 23. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену угоститељских, 
трговинских и занатских објеката, забавних салона, кладионица и других објеката на територији 
општине Брус ("Службени лист општине Брус", број 4/2013) и Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката, забавних салона, 
кладионица и других објеката на територији општине Брус ("Службени лист општине Брус", број 
18/2016, 2/2017, 3/2017 и 5/2017). 
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Члан 24. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Брус''. 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БРУС 
БРОЈ:130-24/2022-I                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
17.06.2022. године                                                                  Драгана Деспотовић, дипл. ецц., с.р. 

___________________________________ 
 

На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Саобраћајни пројекат за постављање успоривача 
саобраћаја Х=5цм са пратећом вертикалном саобраћајном сигнализацијом у улицама у 
Брусу. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:344-125/2022-I                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022. године                                                                         Драгана Деспотовић, дипл.ецц., с.р. 
_____________________________________ 

 
На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 
(«Службени лист општине Брус», број 2/19),  
 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.06.2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Установе за физичку културу 
„Спортски центар“ Брус, број 195/2022 од 24.05.2022. године, о одобравању издавања у 
закуп пословног простора у оквиру Градског базена у Брусу, за летњу купалишну 
сезону 2022. године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       
БРОЈ:66-9/2022-I                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 17.06.2022. године                                                                         Драгана Деспотовић, 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-...149/20),  члана  13.  Одлуке o другом ребалансу буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  
(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021),  Председница  општине  Брус,  доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о другом  ребалансу  
буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021)  раздео  
5.   опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0009,  функционална  класификација 
130, економска класификација  499120  текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  
износу  од  4.776.500,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за непланирану  апропријацију  и  
књижиће  се  у  оквиру  раздела 5 Општинска управа – МЗ Брус 1  –  Програм  15 опште услуге 
локалне самоуправе  ПА  0002  функционисање месних заједница, функционална класификација 
160, економска  класификација  414 – социјална давања запосленима у износу од 270.000,00 
динара. 

3.Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  
и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  2 Председник општине –  Програм  16 Политички систем 
локалне самоуправе ПА  0002 функционисање извршних органа, функционална класификација 
111, економска  класификација 414 – социјална давања запосленима у износу  од  320.000,00 
динара. 

4.Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за непланирану  апропријацију  и  
књижиће  се  у  оквиру  раздела  1 Скупштина општине –  Програм  16 Политички систем локалне 
самоуправе ПА  0001 функционисање скупштине, функционална класификација 110, економска  
класификација 414 – социјална давања запосленима у износу  од  184.000,00 динара. 

5.Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  
и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа,  Програм  15  Опште услуге локалне 
самоуправе, ПА  0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална 
класификација  130,  економска  класификација  414 – социјална давања запосленима у износу  од  
2.485.000,00 динара, економска класификација 416-награде запосленима и остали посебни расходи 
у износу од  30.000,00 динара. 

6. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за непланирану  апропријацију  и  
књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска  управа, глава 5.01 Установа за физичку културу 
Спортски центар Брус –  Програм  14 развој спорта и омладине  ПА  0004 функционисање 
локалних спортских установа, функционална класификација 810, економска  класификација  414 – 
социјална давања запосленима у износу од   372.000,00   динара. 

7. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  
и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа, 5.02 Народна библиотека  –  Програм  13 
Развој културе и информисања ПА 0001 функционисање локалних установа културе, 
функционална класификација 820, економска  класификација  414 – социјална давања запосленима 
у износу од  278.000,00 динара и економска  класификација 416-награде запосленима и остали 
посебни расходи у износу од  5.500,00 динара. 
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8. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за непланирану  апропријацију  и  
књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа, 5.03 Центар за културу  –  Програм  13 
Развој културе и информисања ПА 0001 функционисање локалних установа културе, 
функционална класификација 820, економска  класификација  414 – социјална давања запосленима 
у износу од 435.000,00 динара и економску класификацију 423-услуге по уговору у износу од  
18.000,00  динара. 

9. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за непланирану  апропријацију  и  
књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа – глава 5.05 Туристичка организација  
Програм  4  развој туризма  ПА  0002 Промоција туристичке понуде, функционална класификација 
473, економска  класификација  414 – социјална давања запосленима у износу од  379.000,00 
динара. 

10. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање. 
11. Решење  објавити  у  „Службеном  листу  општине  Брус“. 
12. Решење  доставити: Одсеку  за  финансије  и  планирање, Општинској управи, MЗ Брус 

1,Установи за физичку културу, Народној библиотеци, Центру за културу, Туристичкој 
организацији и архиви. 
 
БРОЈ: 400-914/2021-II                     ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 
22.12.2021. ГОДИНЕ        Валентина Милосављевић, с.р. 

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

54/09-...149/20),  члана  13.  Одлуке o другом ребалансу буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  
(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021),  Председница  општине  Брус,  доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о другом  ребалансу  
буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021)  раздео  
5.   опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0009,  функционална  класификација 
130, економска класификација  499120  текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  
износу  од  481.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  
и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  2 Председник општине –  Програм  16 Политички систем 
локалне самоуправе ПА  0002 функционисање извршних органа, функционална класификација 
111, економска  класификација 423 – услуге по уговору. 

3. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање. 
4. Решење  објавити  у  „Службеном  листу  општине  Брус“. 
5. Решење  доставити: Одсеку  за  финансије  и  планирање, Општинској управи и архиви. 

 
БРОЈ: 400-924/2021-II                         ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 
24.12.2021. ГОДИНЕ           Валентина Милосављевић, с.р. 

_____________________________________ 
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На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број  
54/09-...149/20),  члана  13.  Одлуке o другом ребалансу буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  
(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021),  Председница  општине  Брус,  доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о другом  ребалансу  
буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021)  раздео  
5.   опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0009,  функционална  класификација 
130, економска класификација  499120  текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  
износу  од  16.500,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  
и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа, 5.03 Центар за културу  –  Програм  13 
Развој културе и информисања ПА 0001 функционисање локалних установа културе, 
функционална класификација 820, економска  класификација  414 – социјална давања запосленима 
у износу од  4.500,00 динара 

3. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  
и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа – глава 5.05 Туристичка организација  
Програм  4  развој туризма  ПА  0002 Промоција туристичке понуде, функционална класификација 
473, економска  класификација  414 – социјална давања запосленима у износу од  4.000,00 динара. 

4. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  
и  књижиће  се  у  оквиру  раздела 5 Општинска управа – МЗ Брус 1  –  Програм  15 опште услуге 
локалне самоуправе  ПА  0002  функционисање месних заједница, функционална класификација 
160, економска  класификација  414 – социјална давања запосленима у износу од  2.000,00 динара. 

5.Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  
и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  1 Скупштина општине –  Програм  16 Политички систем 
локалне самоуправе ПА  0001 функционисање скупштине, функционална класификација 110, 
економска  класификација 414 – социјална давања запосленима у износу  од   1.000,00 динара. 

6. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  
и  књижиће  се  у  оквиру  раздела 5 Општинска управа – МЗ Доњи Липовац  –  Програм  15 опште 
услуге локалне самоуправе  ПА  0002  функционисање месних заједница, функционална 
класификација 160, економска  класификација  426 – материјал  у износу од   5.000,00 динара. 

7. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање. 
8. Решење  објавити  у  „Службеном  листу  општине  Брус“. 
9. Решење  доставити: Одсеку  за  финансије  и  планирање, Општинској управи, Центру за 

културу, Туристичкој организацији, рачуноводству  Месних заједница,  и архиви. 
 
БРОЈ: 400-943/2021-II                      ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 
29.12.2021. ГОДИНЕ        Валентина Милосављевић, с.р. 

_______________________________________ 
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На основу  члана 61. став  (7) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 
54/09...72/19, 149/20), Одлуке о другом ребалансу буџета општине Брус за 2021. године („ Сл. Лист 
општине Брус“ број 7/2021) и чл.8. Oдлуке о Општинском већу општине Брус („ Сл. Лист општине 
Брус“ број 11/08), Председница општине Брус доноси: 
 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1. У Одлуци о другом ребалансу буџета општине Брус за 2021. годину, у разделу 5. 
Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, ПА  0002  функционисање месних заједница, МЗ 
Жуње, функционална класификација 160, економска класификација 423–услуге по уговору, 
одобрена апропријација се преусмерава за  87.000,00  динара на име одређеног расхода у износу до 
10% вредности апропријације и преноси се на апропријацију у:  

- разделу  5 Општинска  управа, глава 5.01 Установа за физичку културу Спортски центар 
Брус –  Програм  14 развој спорта и омладине  ПА  0004 функционисање локалних спортских 
установа, функционална класификација 810, економска  класификација  512 – машине и опрема у 
износу  од  56.000,00 динара. 

- разделу 5 Општинска управа – МЗ Дренова  –  Програм  15 опште услуге локалне 
самоуправе  ПА  0002  функционисање месних заједница, функционална класификација 160, 
економска  класификација  426 – материјал у износу од  30.000,00 динара. 

- разделу 5 Општинска управа – МЗ Богише  –  Програм  15 опште услуге локалне 
самоуправе  ПА  0002  функционисање месних заједница, функционална класификација 160, 
економска  класификација  426 – материјал у износу од  1.000,00 динара. 

2. У Одлуци о другом ребалансу буџета општине Брус за 2021. годину, у разделу 5. 
Програм 15  Опште услуге локалне самоуправе, ПА  0002  функционисање месних заједница, МЗ 
Жуње, МЗ Игрош, МЗ Брђани, МЗ Лепенац, МЗ Крива Река, МЗ Доњи Липовац, МЗ Батоте, МЗ 
Богише, МЗ Брзеће, МЗ Влајковци функционална класификација 160, економска класификација 
425–текуће поправке и одржавање, одобрена апропријација се преусмерава за  1.020.000,00  динара 
на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације и преноси се на апропријацију 
у:  

- разделу  5 Општинска управа,  Програм  15  Опште услуге локалне самоуправе, ПА  0001 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација  130,  
економска  класификација  512 – машине и опрема у износу  од  1.020.000,00 динара. 

3. У Одлуци о другом ребалансу буџета општине Брус за 2021. годину, у разделу 5. 
Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, ПА  0002  функционисање месних заједница, МЗ 
Игрош, МЗ Грашевци, МЗ Брђани, МЗ Брус 3, МЗ Судимља, МЗ Мала Врбница, МЗ Лепенац, МЗ 
Крива Река, МЗ Доњи Липовац, МЗ Батоте функционална класификација 160, економска 
класификација 511–зграде и грађевински објекти, одобрена апропријација се преусмерава за  
2.000.000,00  динара на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације и 
преноси се на апропријацију у: 

- разделу  5 Општинска управа –  Програм  7 Организација саобраћаја и саобраћајне 
инфраструктуре  ПА 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функционална 
класификација 451, економска  класификација  425 – текуће поправке и одржавање  у износу  од  
2.000.000,00 динара. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије, планирање и јавне набвке. 
5. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, Рачуноводству Месних заједница, Установи за физичку културу и архиви. 
6. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

БРОЈ: 400-920/2021-II                                  ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 
23.12.2021. ГОДИНЕ                                                      Валентина Милосављевић, с.р. 
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На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број  
54/09-...149/20),  члана  13.  Одлуке o другом ребалансу буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  
(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021),  Председница  општине  Брус,  доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о другом  ребалансу  
буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021)  раздео  
5.   опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0009,  функционална  класификација 
130, економска класификација  499120  текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  
износу  од  5.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  
и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа, глава 5.04 Предшколска установа 
Пахуљице –  Програм 8 Предшколско образовање и васпитање  ПА  0001 функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања, функционална класификација 911, економска  
класификација 414 – социјална давања запосленима. 

3. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање. 
4. Решење  објавити  у  „Службеном  листу  општине  Брус“. 
5. Решење  доставити: Одсеку  за  финансије  и  планирање, Предшколској установи 

Пахуљице и архиви. 
 
БРОЈ: 400-954/2021-II                        ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 
30.12.2021. ГОДИНЕ          Валентина Милосављевић, с.р. 

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

54/09-...149/20),  члана  13.  Одлуке o другом ребалансу буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  
(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021),  Председница  општине  Брус,  доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  текуће   буџетске  резерве  одређене  Одлуком  о другом  ребалансу  
буџета  општине  Брус  за  2021.  годину  („Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021)  раздео  
5.   опште  услуге - Општинска  управа,  Програм  15  ПА  0009,  функционална  класификација 
130, економска класификација  499120  текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у  
износу  од  8.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  
и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  2 Председник општине –  Програм  16 Политички систем 
локалне самоуправе ПА  0002 функционисање извршних органа, функционална класификација 
111, економска  класификација класификација  414 – социјална давања запосленима у износу од  
3.000,00 динара 

3. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  апропријацију  
и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа, 5.03 Центар за културу  –  Програм  13 
Развој културе и информисања ПА 0001 функционисање локалних установа културе, 
функционална класификација 820, економска  класификација  414 – социјална давања запосленима 
у износу од  5.000,00 динара. 
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4. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање. 
5. Решење  објавити  у  „Службеном  листу  општине  Брус“. 
6. Решење  доставити: Одсеку  за  финансије  и  планирање, Општинској управи, Центру за 

културу и архиви. 
 
БРОЈ: 400-976/2021-II                          ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 
31.12.2021. ГОДИНЕ            Валентина Милосављевић, с.р. 

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

54/09...72/19, 149/20), Одлуке о другом ребалансу буџета општине Брус за 2021. године („ Сл. Лист 
општине Брус“ број 7/2021) и чл.8.  Oдлуке о Општинском већу општине Брус („ Сл. Лист 
општине Брус“ број 11/08), Председница општине Брус доноси: 
 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1. У Одлуци о другом ребалансу буџета општине Брус за 2021. годину, у разделу 5. 
Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, ПА  0002  функционисање месних заједница, МЗ 
Жуње, функционална класификација 160, економска класификација 423–услуге по уговору, 
одобрена апропријација се преусмерава за  90.000,00  динара на име одређеног расхода у износу до 
10% вредности апропријације и преноси се на апропријацију у:  

- разделу  5 Општинска управа,  Програм  15  Опште услуге локалне самоуправе, ПА  0001 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација  130,  
економска  класификација  414 – социјална давања запосленима у износу од  65.000,00 динара. 

- разделу  5 Општинска управа, 5.03 Центар за културу  –  Програм  13 Развој културе и 
информисања ПА 0001 функционисање локалних установа културе, функционална класификација 
820, економска  класификација  414 – социјална давања запосленима у износу од  25.000,00 
динара. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије, планирање и јавне набвке. 
5. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, Центру за културу и архиви. 
6. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 
БРОЈ: 400-977/2021-II                              ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 
31.12.2021. ГОДИНЕ                                                   Валентина Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о буџету општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине 
Брус“, број 10/2021), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 
годину („Службени лист општине Брус“, број 10/2021) раздео 5. Општинска управа, Програм 15-
0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу 
од  425.000,00 динара.  
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 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 4 Општинско правобранилаштво,  Функционална класификација 330, 
апропријација 19/1, економска класификација 423 – услуге по уговору у износу од  300.000,00 
динара. 

3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Разбојна – Програм 
15  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 функционисање месних заједница, Функционална 
класификација 160, апропријација 178, економска класификација 512 – машине и опрема у износу 
од  125.000,00 динара. 
 4. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 5. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 6. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 
управи, МЗ Разбојна и архиви. 
 
БРОЈ: 400-28/2022-II                                                                    ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
13.01.2022. ГОДИНЕ                                                                     Валентина Милосављевић, с.р. 

_______________________________________ 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о буџету општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине 
Брус“, број 10/2021), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 
годину („Службени лист општине Брус“, број 10/2021) раздео 5. Општинска управа, Програм 15-
0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу 
од  1.050.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Судимља – 
Програм 15-0602  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 функционисање месних заједница, 
Функционална класификација 160, апропријација 174, економска класификација 425 – текуће 
поправке и одржавање. 
 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 
управи, МЗ Судимља и архиви. 
 
БРОЈ: 400-88/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
04.02.2022. ГОДИНЕ                                                                     Валентина Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о буџету општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине 
Брус“, број 10/2021), Председница општине Брус, доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 
годину („Службени лист општине Брус“, број 10/2021) раздео 5. Општинска управа, Програм 15-
0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу 
од  4.545.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа,  Програм 15-0602  Опште услуге локалне 
самоуправе, ПА 0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална 
класификација 130, апропријација 42, економска класификација  483 – новчане казне и пенали по 
решењу судова, у износу од 2.000.000,00 динара. 

3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, – Програм 6-0401 – Заштита животне средине,  
ПА 0004 Управљање отпадним водама, Функционална класификација 560, апропријација 68/1, 
економска класификација  541 – Земљиште у износу од  2.500.000,00 динара. 
 4. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Богише – Програм 
15-0602  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 функционисање месних заједница, 
Функционална класификација 160, апропријација 174, економска класификација 425 – текуће 
поправке и одржавање у износу од  45.000,00 динара. 

5. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 6. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 7. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 
управи, МЗ Богише и архиви. 
 
БРОЈ: 400-45/2022-II                                                                    ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
21.01.2022.ГОДИНЕ                                                                     Валентина Милосављевић, с.р. 

________________________________________ 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о буџету општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине 
Брус“, број 10/2021), Председница општине Брус, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 
годину („Службени лист општине Брус“, број 10/2021) раздео 5. Општинска управа, Програм 15-
0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу 
од  10.000,00 динара.  
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 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа,  Програм  11-0902  Социјална и дечија заштита, 
ПА 0002 Породични домски смештај, Функционална класификација 090, апропријација  28/1, 
економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од  10.000,00 динара . 
 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 
управи, Установи за одрасле и старије при Центру за социјални рад и архиви. 
 
БРОЈ: 400-48/2022-II                                                                    ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
24.01.2022. ГОДИНЕ                                                                     Валентина Милосављевић, с.р. 

_____________________________________ 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о буџету општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине 
Брус“, број 10/2021), Председница општине Брус, доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 
годину („Службени лист општине Брус“, број 10/2021) раздео 5. Општинска управа, Програм 15-
0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу 
од  93.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Судимља – 
Програм 15-0602  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 функционисање месних заједница, 
Функционална класификација 160, апропријација 174, економска класификација 425 – текуће 
поправке и одржавање у износу од 54.000,00 динара. 
 3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Богише – Програм 
15-0602  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 функционисање месних заједница, 
Функционална класификација 160, апропријација 174, економска класификација 425 – текуће 
поправке и одржавање у износу од 39.000,00 динара. 

4. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 5. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 6.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи, 
МЗ Судимља, МЗ Богише и архиви. 
 
БРОЈ: 400-135/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
22.02.2022. ГОДИНЕ                                                                       Валентина Милосављевић, с.р. 

_____________________________________ 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о буџету општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине 
Брус“, број 10/2021), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 
годину („Службени лист општине Брус“, број 10/2021) раздео 5. Општинска управа, Програм 15-
0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу 
од  188.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Жиљци – Програм 
15-0602  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 функционисање месних заједница, 
Функционална класификација 160, апропријација 174, економска класификација 425 – текуће 
поправке и одржавање. 
 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 
управи, МЗ Жиљци и архиви. 
 
БРОЈ: 400-116/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
17.02.2022. ГОДИНЕ                                                                       Валентина Милосављевић, с.р. 

_________________________________ 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о буџету општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине 
Брус“, број 10/2021), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 
годину („Службени лист општине Брус“, број 10/2021) раздео 5. Општинска управа, Програм 15-
0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу 
од   53.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Брђани – Програм 
15-0602  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 функционисање месних заједница, 
Функционална класификација 160, апропријација 174, економска класификација 425 – текуће 
поправке и одржавање. 
 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
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 5. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 
управи, МЗ Брђани и архиви. 
 
БРОЈ: 400-148/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
28.02.2022. ГОДИНЕ                                                                        Валентина Милосављевић, с.р. 

_____________________________________ 
 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-

...118/21), члан 13. Одлуке о буџету општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине 
Брус“, број 10/2021), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 
годину („Службени лист општине Брус“, број 10/2021) раздео 5. Општинска управа, Програм 15-
0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу 
од  144.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Крива Река – 
Програм 15-0602  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 функционисање месних заједница, 
Функционална класификација 160, апропријација 177, економска класификација 511 – зграде и 
грађевински објекти. 
 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 
управи, МЗ Крива Река и архиви. 
 
БРОЈ: 400-112/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
14.02.2022. ГОДИНЕ                                                                       Валентина Милосављевић, с.р. 

__________________________________ 
 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-

...118/21), члан 13. Одлуке о буџету општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине 
Брус“, број 10/2021), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 
годину („Службени лист општине Брус“, број 10/2021) раздео 5. Општинска управа, Програм 15-
0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу 
од  180.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа,  Програм 15-0602  Опште услуге локалне 
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самоуправе, ПА 0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална 
класификација 130, апропријација 40/1, економска класификација  463 – трансфери осталим 
нивоима власти. 
 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи  
и архиви. 
 
БРОЈ: 400-222/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
15.03.2022. ГОДИНЕ                                                                        Валентина Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 
 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-

...118/21), члан 13. Одлуке о буџету општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине 
Брус“, број 10/2021), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 
годину („Службени лист општине Брус“, број 10/2021) раздео 5. Општинска управа, Програм 15-
0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу 
од   54.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Дупци – Програм 
15-0602  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 функционисање месних заједница, 
Функционална класификација 160, апропријација 174, економска класификација 425 – текуће 
поправке и одржавање. 
 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 
управи, МЗ Дупци и архиви. 
 
БРОЈ: 400-229/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
17.03.2022. ГОДИНЕ                                                                       Валентина Милосављевић, с.р. 

___________________________________ 
 
На основу  члана 61. Став  (7) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09...72/19, 149/20,118/21), Одлуке о буџету општине Брус за 2022. године („ Сл. Лист општине 
Брус“ број 10/2021) и чл.8.  Oдлуке о Општинском већу општине Брус („ Сл. Лист општине Брус“ 
број 11/08), Председница општине Брус доноси: 
 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1. У Одлуци о буџету општине Брус за 2022. годину, у разделу 5. Програм 7 – 0701 
Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, ПА  0002  Управљање и одржавање 
саобраћајне  инфраструктуре,  Општинска управа, функционална класификација 451, економска 
класификација  511–зграде и грађевински објекти,  одобрена апропријација се преусмерава за  
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2.000.000,00  динара на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације и 
преноси се на апропријацију у:  

- разделу  5 Општинска управа,  Програм  15 - 0602  Опште услуге локалне самоуправе, ПА  
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација  130,  
економска  класификација  512 – Машине и опрема у износу од  2.000.000,00 динара. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије, планирање и јавне набвке. 
5. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи  и архиви. 
6. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 
БРОЈ: 400-256/2022-II                            ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 
30.03.2022. ГОДИНЕ                                                 Валентина Милосављевић, с.р. 

________________________________ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о буџету општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине 
Брус“, број 10/2021), Председница општине Брус, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 
годину („Службени лист општине Брус“, број 10/2021) раздео 5. Општинска управа, Програм 15-
0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална класификација 130, економска 
класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу 
од  10.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа,  Програм 15-0602  Опште услуге локалне 
самоуправе, ПА 0014 Управљање у ванредним ситуацијама, Функционална класификација 220, 
апропријација 49, економска класификација  421 – стални трошкови. 
 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи  
и архиви. 
 
БРОЈ: 400-267/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
01.04.2022.  ГОДИНЕ                                                                       Валентина Милосављевић, с.р. 

_________________________________ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о буџету општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине 
Брус“, број 10/2021), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 
годину („Службени лист општине Брус“, број 10/2021) раздео 5. Општинска управа, Програм 15-
0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална класификација 130, економска 
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класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, одобравају се средства у износу 
од  72.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа,  Програм 11-0902  Социјална и дечја заштита, 
ПА 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, Функционална класификација 090, 
апропријација 27, економска класификација  423 – услуге по уговору. 
 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи  
и архиви. 
 
БРОЈ: 400-279/2022-II                                                                      ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
06.04.2022. године                                                                             Валентина Милосављевић, с.р. 

______________________________________ 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину („Службени 
лист општине Брус“, број 5/2022), Председница општине Брус, доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о првом ребалансу буџета 
општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 5/2022) раздео 5. Општинска 
управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, 
одобравају се средства у износу од  21.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Жуње – Програм 
15-0602  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 функционисање месних заједница, 
Функционална класификација 160, апропријација 173, економска класификација 424 – 
специјализоване услуге у износу од 15.000,00 динара. 
 3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Брус 3 – Програм 
15-0602  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 функционисање месних заједница, 
Функционална класификација 160, апропријација 176, економска класификација 483 – новчане 
казне и пенали по решењу судова у износу од 6.000,00 динара. 

4. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 5. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 6.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи, 
МЗ Жуње, МЗ Брус 3 и архиви. 
 
БРОЈ: 400-340/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
04.05.2022. ГОДИНЕ                                                                        Валентина Милосављевић, с.р. 

________________________________ 
 
 
 
 
 



 237 17.06.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   6 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину („Службени 
лист општине Брус“, број 5/2022), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о првом ребалансу буџета 
општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 5/2022) раздео 5. Општинска 
управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, 
одобравају се средства у износу од  200.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа,  Програм 15-0602  Опште услуге локалне 
самоуправе, ПА 0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална 
класификација 130, апропријација 32, економска класификација  414 – социјална давања 
запосленима. 
 3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5. Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи  
и архиви. 
 
БРОЈ: 400-318/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
21.04.2022. ГОДИНЕ                                                                       Валентина Милосављевић, с.р. 

________________________________________ 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину („Службени 
лист општине Брус“, број 5/2022), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о првом ребалансу буџета 
општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 5/2022) раздео 5. Општинска 
управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, 
одобравају се средства у износу од  444.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.06 Месна заједница Игрош – Програм 
15-0602  Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 функционисање месних заједница, 
Функционална класификација 160, апропријација 174, економска класификација 425 – текуће 
поправке и одржавање. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи, 
МЗ Игрош и архиви. 

 
БРОЈ: 400-385/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
18.05.2022. ГОДИНЕ                                                                       Валентина Милосављевић, с.р. 
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На основу  члана 61. Став  (7) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 
54/09...72/19, 149/20,118/21), Одлуке о првом ребалансу буџета  општине Брус за 2022. године („ 
Сл. Лист општине Брус“ број 5/2022) и чл.8.  Oдлуке о Општинском већу општине Брус („ Сл. 
Лист општине Брус“ број 11/08), Председница општине Брус доноси: 
 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1. У Одлуци о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину, у разделу 5. Програм 
7 – 0701 Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, ПА  0002  Управљање и 
одржавање саобраћајне  инфраструктуре,  Општинска управа, функционална класификација 451, 
економска класификација  511–зграде и грађевински објекти,  одобрена апропријација се 
преусмерава за  7.000.000,00  динара на име одређеног расхода у износу до 10% вредности 
апропријације и преноси се на апропријацију у:  

- разделу  5 Општинска управа, Глава 5.03 Центар за културу   Програм    1201  Развој 
културе и информисања, ПА  0001 Функционисање локалних установа културе  функционална 
класификација  820,  економска  класификација  511 – Зграде и грађевински објекти у износу од  
7.000.000,00 динара. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије, планирање и јавне набвке. 
5. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској 

управи, Центру за културу  и архиви. 
6. Решење објавити у „Службеном листу општине Брус“. 

 
БРОЈ: 400-465/2022-II                              ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 
03.06.2022. ГОДИНЕ                                                   Валентина Милосављевић, с.р. 

________________________________ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину („Службени 
лист општине Брус“, број 5/2022), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о првом ребалансу буџета 
општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 5/2022) раздео 5. Општинска 
управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, 
одобравају се средства у износу од  4.000.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, – Програм 15 - 0602  Опште услуге локалне 
самоуправе, ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална 
класификација 130, апропријација 45, економска класификација  512 – машине и опрема. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи  
и архиви. 
 
БРОЈ: 400-440/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
30.05.2022. ГОДИНЕ                                                                       Валентина Милосављевић, с.р. 

___________________________________ 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину („Службени 
лист општине Брус“, број 5/2022), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о првом ребалансу буџета 
општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 5/2022) раздео 5. Општинска 
управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, 
одобравају се средства у износу од  1.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за непланирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.03 Центар за културу,  Програм 1201  
Развој културе и информисања, ПА 0001 Функционисање локалних установа културе, 
Функционална класификација 820, апропријација 130/1, економска класификација  511 – зграде и 
грађевински објекти. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи,  
Центру за културу  и архиви. 
 
БРОЈ: 400-489/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
09.06.2022. ГОДИНЕ                                                                       Валентина Милосављевић, с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09-
...118/21), члан 13. Одлуке о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину („Службени 
лист општине Брус“, број 5/2022), Председница општине Брус, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Из средстава текуће буџетске резерве одређене Одлуком о првом ребалансу буџета 
општине Брус за 2022. годину („Службени лист општине Брус“, број 5/2022) раздео 5. Општинска 
управа, Програм 15-0602 Опште услуге локалне самоуправе  ПА 0009, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120 текућа буџетска резерва, апропријација 47, 
одобравају се средства у износу од  1.000.000,00 динара.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за недовољно планирану апропријацију и 
књижиће се у оквиру раздела 5 Општинска управа, – Програм 0401 – Заштита животне средине,  
ПА 0004 Управљање отпадним водама, Функционална класификација 560, апропријација 68/1, 
економска класификација  541 – Земљиште. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одсек за финансије, планирање  и јавне набавке. 
 4. Решење објавити у „службеном листу општине Брус“. 
 5.Решење доставити: Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи  
и архиви. 
 
БРОЈ: 400-495/2022-II                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
13.06.2022. ГОДИНЕ                                                                        Валентина Милосављевић, с.р. 

_____________________________________ 
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А К Т А 
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

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

54/09...118/21), Уговора о додели финансијских средстава (гранта) од стране уговарачког тела за 
имплементацијуАктивности под називом:  „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана- 
МЕД 3“  број уговора 400-109/22-II од 14.02.2022. године,  „HELVETAS Swiss Intercooperation SRB 
C-010/2022,  Члана 24. и 28.  Одлуке о Општинској управи Брус („Службени лист општине Брус“, 
бр. 16/2020),  начелник Општинске управе доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. У Одлуци о буџету општине Брус за 2022. годину  („Службени лист општине Брус“, број 
10/2021) у Плану прихода, апропријација 732151 – текуће донације од  међународних организација 
у корист нивоа општине, извор 06 – донације од међународних организација, евидентира се износ 
од  397.661,00. 
2. У одлуци о буџету  општине Брус за 2022. годину  („Службени лист општине Брус“, број 
10/2021) у члану 5. II Посебан део, План расхода у разделу 5 Општинска управа, програм 0602 
Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, апропријација 30, економска класификација 411 плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) евидентира се износ од 342.366,00 као и  апропријација 31, економска класификација 412 
социјални доприноси на терет послодавца  евидентира се износ од 55.295,00. 
3. Након повећања плана прихода и расхода за 397.661,00 динара пројектовани укупан план 
прихода је 801.897.661,00 динара, као и план расхода. 
4. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи и 
архиви. 
5. Решење објавити у Службеном листу општине Брус. 
 
Број:400-180/2022-IV                                                                      Начелник Општинске управе 
07.03.2022. године                    Симић Бобан  дипл.правник, с.р. 
Обрадила: 
Лазаревић Весна дипл.ецц.                                                                                    

______________________________________ 
 

На основу члана 5. Тачка (6) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 
54/09...118/21), Уговора о суфинансирању  програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова који спроводи општина Брус,  број уговора 401-00-6/40/2022-01  од 
11.03.2022. године заведен код РС Министарсва рударства и енергетике, Управа за финансирање и 
подстицање енергетске ефикасности и наш број 400-208/2022- II од 11.03.2022.,  Члана 24. и 28.  
Одлуке о Општинској управи Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 16/2020),  начелник 
Општинске управе доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. У Одлуци о буџету општине Брус за 2022. годину  („Службени лист општине Брус“, број 
10/2021) у Плану прихода, апропријација 733251 – капитални наменски трнсфери, у ужем смислу, 
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од Републике у корист нивоа општина, извор 07 – донације од осталих нивоа власти, евидентира се 
износ од  5.000.000,00. 
2. У одлуци о буџету  општине Брус за 2022. годину  („Службени лист општине Брус“, број 
10/2021) у члану 5. II Посебан део, План расхода у разделу 5 Општинска управа, програм 0501 
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Пројекат 0501-1005 Унапређење енергетске 
ефикасности, апропријација 72, економска класификација 465 остале дотације и трансфери, 
евидентира се износ од 5.000.000,00  
3. Након повећања плана прихода и расхода за 5.000.000,00 динара пројектовани укупан план 
прихода је 806.897.661,00 динара, као и план расхода. 
4. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи и 
архиви. 
5. Решење објавити у Службеном листу општине Брус. 
 
Број:400-235/2022-IV                                                                  Начелник Општинске управе 
21.03.2022. године                                                                      Симић Бобан  дипл.правник, с.р. 
Обрадила: 
Лазаревић Весна дипл.ецц.                    

_______________________________________ 
 

На основу члана 5. Тачка (6) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 
54/09...118/21), Уговора о додели наменских средстава за финансирање адресних таблица и 
бројева,  број уговора 401-01-00-00619/2021-24-3  од 16.12.2021. године заведен код РС 
Министарства државне управе и локалне самоуправе и наш број 400-901/2022-II од 17.12.2021.,  
Члана 24. и 28.  Одлуке о Општинској управи Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 16/2020),  
начелник Општинске управе доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. У Одлуци о буџету општине Брус за 2022. годину  („Службени лист општине Брус“, број 
10/2021) у Плану прихода, апропријација 733251 – капитални наменски трнсфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист нивоа општина, извор 07 – донације од осталих нивоа власти, евидентира се 
износ од  3.083.250,00. 
2. У одлуци о буџету  општине Брус за 2022. годину  („Службени лист општине Брус“, број 
10/2021) у члану 5. II Посебан део, План расхода у разделу 5 Општинска управа, програм 0701 
Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, активност 0002 Управљање и одржавање 
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, апропријација 59, економска класификација 424 
специјализоване услуге, евидентира се износ од 3.083.250,00 
3. Након повећања плана прихода и расхода за 3.083.250,00 динара пројектовани укупан план 
прихода је 814.980.911,00 динара, као и план расхода. 
4. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи и 
архиви. 
5. Решење објавити у Службеном листу општине Брус. 
 
Број:400-258/2022-IV                                                                   Начелник Општинске управе 
31.03.2022. године                                                                      Симић Бобан  дипл.правник, с.р. 
Обрадила: 
Лазаревић Весна дипл.ецц.                    
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На основу члана 5. Тачка (6) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 
54/09...118/21), Решења о измени Решења о додели средстава за суфинансирање програма јединица 
локалних самоуправа које се суфинансирају кроз Програм Министарства – Градови у фокусу 2022 
бр. 401-01-303/2022-03 од 28. априла 2022. године.  Члана 24. и 28.  Одлуке о Општинској управи 
Брус („Службени лист општине Брус“, бр. 16/2020),  начелник Општинске управе доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. У Одлуци о првом ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину  („Службени лист општине 
Брус“, број 5/2022) у Плану прихода, апропријација 733154 – текући наменски трнсфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07 – трансфери од других нивоа власти, 
евидентира се износ од  3.000.000,00. 
2. У одлуци о првом ребалансу буџета  општине Брус за 2022. годину  („Службени лист општине 
Брус“, број 5/2022) у члану 5. II Посебан део, План расхода у разделу  5 Општинска управа, глава 
5.03 Центар за културу, програм 1201 развој културе и информисња, активност 0001 
функционисање локалних установа културе, апропријација 131, економска класификација 512  
машине и опрема, евидентира се износ од 3.000.000,00 
3. Након повећања плана прихода и расхода за 3.000.000,00 динара пројектовани укупан план 
прихода је 977.530.000,00 динара, као и план расхода. 
4. Ово решење доставити Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке, Општинској управи и 
архиви. 
5. Решење објавити у Службеном листу општине Брус. 
 
Број:400-418/2022-IV                                                                           Начелник Општинске управе 
25.05.2022. године                                                                              Симић Бобан  дипл.правник, с.р. 
Обрадила: 
Лазаревић Весна дипл.ецц.                    

___________________________________ 
 

ОСТАЛА АКТА 
 

На основу члана 12 - 14. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за 
стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, 
комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког 
пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија 
(''Службени гласник РС'', број 32/19) и Решења о образовању комисије за планове општине Брус, 
број 350-67/2022-I од 20.04.2022.године (''Службени лист општине Брус'', број 5/22), Комисија за 
планове општине Брус на седници одржаној 13.05.2022. године, донела је:  
   

П О С Л О В Н И К 
О  РАДУ  КОМИСИЈЕ  ЗА  ПЛАНОВЕ  

ОПШТИНЕ  БРУС 
 

I. ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Пословником утврђује се начин рада и одлучивања Комисије за планове општине 

Брус (у даљем тексту : Комисија) образована од стране Скупштине општине Брус.  
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Комисија је образована ради пружања стручне помоћи за обављања послова припреме и 
израде планских докумената ( просторних и урбанистичких планова, и урбанистичко-техничких 
докумената ). 

Комисија обавља стручну контролу планских докумената из надлежности локалне 
самоуправе, обавља послове у вези спровођења раног јавног увида и јавног увида о Нацрту 
планских докумената из надлежности локалне самоуправе. 

Даје стручна мишљења о идејним пројектима по захтеву надлежног органа за послове 
урбанизма,  грађевинарства и планирања локалне самоуправе. 

Комисија врши стручну контролу урбанистичко-техничке документације, урбанистички 
пројекат за архитектонско обликовање површина јавне намен и урбанистичко архитектонску 
разраду локације.   

Комисије даје мишљења о предлогу одлука о изради просторних и урбанистичких планова, 
доноси пословник о раду комисије за планове, сачињава извештаје са стручне контроле планских 
докумената, извештаје о извршеном раном јавном увиду и јавном увиду у нацрт плана, доноси 
одлуке, закључке и сугестије.  

  
Члан 2. 

Одредбе овог Пословника обавезујуће су за председника, заменика, секретара и чланове 
Комисије, као и за друга лица која учествују у раду или присуствују седницама Комисије.  

Председник Комисије стара се о правилној примени и поштовању одредби овог 
Пословника. 

 
II. САЗИВАЊЕ  СЕДНИЦА  И  ЈАВНОСТ  РАДА  КОМИСИЈЕ 

 
Члан 3. 

Комисија ради и одлучује на седницама. 
 

Члан 4. 
Седницу сазива Председник на сопствену иницијативу, иницијативу једне трећине чланова 

Комисије и иницијативу надлежног органа за послове просторног планирања и урбанизма 
општинске управе Брус. 

Седница комисије се по правилу заказује у просторијама седишта јединице локалне 
самоуправе Брус, изузев јавних седница по проведеном јавном увиду у Нацрт плана. 

Предлог дневног реда седнице утврђује председник Комисије у сарадњи са надлежним 
органом за послове просторног планирања и урбанизма и техничким секретаром Комисије. 

У случају одсутности или спречености председника, седницу Комисије сазива заменик 
председника комисије или технички секретар, по утврђеном предлогу дневног реда. 

  
Члан 5. 

Седнице Комисије се сазивају по потреби, односно по достављању материјала 
припремљеног за разматрање на седници Комисије за планове. 

О припремању седнице Комисије стара се председник Комисије, уз помоћ секретара 
Комисије. 

Члан 6. 
Седница Комисије сазива се у писаном облику користећи поштанске или курирске услуге, 

односно електронском поштом а изузетно седница се може заказати и телефоном. 
Позив за седницу Комисије садржи : место и време одржавања седнице; предлог дневног 

реда; потпис председника (електронски потпис), односно његовог заменика уколико он сазива 
седницу; печат надлежног органа општинске управе Брус надлежноз за послове просторног 
планирања и урбанизма. 

Позив за седницу Комисије доставља се члановима Комисије најкасније три дана пре 
одржавања седнице. Уз позив се члановима Комисије доставља материјал за предложене тачке 
дневног реда, а уз сагласност Комисије материјал се може доставити у року краћем од три дана 
пре одржавања седнице. Позив за седницу се може доставити и другим заинтересованим лицима.  

Материјал се доставља се доставља у писаном облику или у електронској форми. 
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Члан 7. 
Уз позив за седницу, члановима Комисије се доставља материјал у дигиталном облику и 

извод из записника са предходне седнице. 
Изузетно, ако околности то захтевају због хитности решавања, седница се може сазвати 

телефонским путем, путем електронске поште или се материјал члановима Комисије може 
доставити и на самој седници. 

Постојање хитности, односно изузетних околности, председник Комисије је обавезан да 
посебно образложи, полазећи од тачке која се предлаже или од фазе израде плана, о чему се 
Комисија изјашњава на седници. 

Пријем поруке, односно позива код сазивања седнице телефонским путем или упућивањем 
електронске поруке, мора бити потврђен од стране лица које је на овај начин позвано, о чему 
секретар Комисије саставља службену белешку. 

Члан Комисије који је примио позив, а није у могућности да присуствује седници, дужан је 
да свој изостанак оправда ( писаним, електронским или телефонским путем ). 

У случају неоправданог изостанка члана Комисије са 3 ( три ) седнице узастопно, Комисија 
може покренути поступак за његову смену по истом поступку како се члан Комисије и именује. 

 
Члан 8. 

Присуство чланова Комисије је обавезно.  
Седници Комисије могу присуствовати само лица која су позвана.  
На седницу Комисије обавезно се позивају, поред чланова Комисије, обрађивач плана, 

одговорни урбаниста, одговорни планер, представници општинске управе и подносиоци писаних 
примедби и предлога на нацрт планског документа за кога је јавни увид завршен. 

На јавну седницу комисије могу бити позвани и представници средстава јавног 
информисања, као и друга лица којима позив буде упућен.  

У раду јавне седнице Комисије од позваних лица могу активно учествовати, по тачкама 
дневног реда, само лица којима председник да реч. 

Председник, је обавезан да пре почетка седнице константује ко је дошао од позваних и да 
удаљи из просторије у којој се седница одржава сва лица која присуствују без позива. 

 
 
 

III. ПРАВО  И  ВИСИНА  НАКНАДЕ  ЧЛАНОВА   КОМИСИЈЕ 
 

Члан 9. 
Председнику, члановима комисије и члановима радног тима из члана 1. Овог Пословника 

припада право на накнаду.  
Висина накнаде председнику, члановима комисије и члановима радног тима за рад у 

комисији утврђен је актом о образовању комисије. 
Решењем о образовању комисије за планове општине Брус, број 350-67/2022-I од 

20.04.2022 .године (''Службени лист општине Брус'', број 5/22), дефинисано је : 
• Председник, заменик председника и чланови Комисије имају право на накнаду за присуство 

и рад по одржаној седници Комисије у износу од 15 % од просечне месечне зараде по запосленом 
у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку Републичког завода за 
статистику у време исплате. 

• Председнику Комисије увећава се накнада 10 %. 
• Лицима ангажованим за обављање административно-техничких и других послова припада 

право на накнаду за присуство и рад по одржаној седници Комисије у износу од 5 % од просечне 
месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према последњем објављеном 
податку Републичког завода за статистику у време исплате. 

• Члановима Комисије који немају пребивалиште на територији општине Брус имају право на 
накнаду путних трошкова насталих за долазак и одлазак на седнице у висини цене аутобуске карте 
на релацији од места пребивалишта до места одржавања седнице. Исплата путних трошкова се 
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врши на основу приложене карте за превоз, потврде о цени карте, односно ако се користи 
сопствени превоз доставља се изјава о пређеној километражи. 

 
 

IV. НАЧИН  РАДА  И  ОДЛУЧИВАЊЕ  НА  СЕДНИЦАМА  КОМИСИЈЕ 
 

Члан 10. 
Комисија ради на седницама на којима присуствује већина чланова Комисије, а одлучује се 

већином гласова присутних чланова Комисије. 
Председник Комисије константује кворум, отвара седницу, председава и стара се о 

одржавању реда за време седнице. 
У одсуству председника Комисије, послове председника Комисије обавља заменик 

председника Комисије. 
Седници Комисије мора присуствовати бар један именовани представник надлежног 

Министарства. 
По отварању седнице, приступа се дискусији о предложеном дневном реду и усвајању 

дневног реда. После усвајања дневног реда, приступа се раду по тачкама дневног реда. 
На предлог председника или члана Комисије, Комисија може донети одлуку да се 

временски ограничи дискусија по тачкама дневног реда или по приспелим писаним примедбама 
које су предмет расправе на јавној седници Комисије. 

Комисија разматра тачке дневног реда, односно заседа на јавном делу седнице ( јавна 
седница ) и редовном делу седнице ( затворена седница ). 

 
Члан 11. 

Седнице Комисије могу бити јавне и затворене. 
Комисија на јавном делу седнице ( на јавној седници ), по обављеном јавном увиду у 

плански докуменат, омогућава подносиоцима писаних примедби да своје поднете примедбе могу 
усмено образложити.  

На јавној седници обрађивач планског документа јавно износи свој став по свакој поднетој 
примедби понаособ. 

У току јавне седнице није дозвољено неовлашћено тонско и видео снимање. 
Јавна седница Комисије је отворена за јавност.  
Седнице се могу снимати. 
 Сагласност за снимање јавне седнице даје председник Комисије на основу писано 

поднетог захтева или усменог захтева изнетог на почетку саме седнице. 
Медијско извештавање са јавне седнице обавља се у складу са прописима којима се уређује 

начин  и поступак обезбеђења јавности на седницама органа јединице локалне самоуправе, 
односно органа у чијим се просторијама одржава јавна седница. 
 

Члан 12. 
Комисија заседа на редовном делу седнице ( на затвореној седници ) на којој обавља 

следеће, и то : 
- разматра и даје мишљења на предлог одлука о изради планских докумената; 
- разматра примедбе и сугестије са раног јавног увида, доноси извештај у складу са 

одредбама Закона о планирању и изградњи и Правилника који се односи на планска 
документа; 

- обавља стручну контролу нацрта планског документа и сачињава Извештај о обављеној 
стручној контроли планског документа; 

- спроводи јавни увид о планском документу у Нацрту, разматра све предате писане 
примедбе са јавног увида, доноси закључке по свакој примедби посебно и сачињава 
извештај о обављеном јавном увиду о планском документу у Нацрту у складу са 
Законом и Правилником. 

- врши проверу усклађености урбанистичког пројекта са планским документом, Законом 
и подзаконским актима, разматра примедбе и сугестије са јавне презентације 
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урбанистичког пројекта и доноси извештај о обављеној стручној контроли 
урбанистичког пројекта са мишљењем; 

- пружа стручну помоћ за обављање послова у поступку израде и спровођења планских 
докумената; 

- доноси закључке о тачкама дневног реда; 
- усваја записнике са седница Комисије;  
- разматра општа питања која се односе на начин и динамику рада Комисије; 
- доноси и мења Пословник о раду Комисије; 
 
Затвореној седници, присуствују председник и чланови Комисије, секретар Комисије, 

чланови радног тима, представници обрађивача планских докумената која се разматрају на 
седници, представници фирме која је израдила урбанистички пројекта, односно одговорни 
урбаниста, планер или одговорни пројектант, представници надлежног органа за израду планског 
документа. 

На предлог председника, заменика председника или члана Комисије, Комисија може 
донети одлуку да се  закључци по тачкама дневног реда донесу на затвореној седници Комисије. 
 

Члан 13. 
Разматрање тачака дневног реда почиње тако што председник Комисије изнесе основне 

информације о материјалу и да реч обрађивачу материјала, после чега се отвара дискусија. 
Председник Комисије даје реч учесницима у дискусији и брине се о току и времену 

дискусије. 
Председник Комисије закључује дискусију када нема више пријављених учесника за 

дискусију или када процени да дискусија није више оправдана. 
 

Члан 14. 
У случају када се закључи дискусија по појединој тачки дневног реда, председник и 

чланови Комисије предлажу закључке и приступају гласању. 
Комисија гласа за закључке по тачки дневног реда у целини, или посебно за сваки од 

закључака. 
Чланови Комисије гласају ''ЗА'', ''ПРОТИВ'' или могу бити ''УЗДРЖАНИ'' у изјашњавању 

по предложеном закључку. 
Резултати гласања се наводе у записнику са седнице Комисије. 
У случају када је члан Комисије у својству обрађивача материјала који се разматра од 

стране Комисије, изузима се из гласања и не чини кворум који се односи на ту тачку дневног реда. 
Члан Комисије може да издвоји мишљење по одређеној тачки дневног реда а које се уноси 

у записник са седнице Комисије. 
Члан 15. 

У случају када седници Комисије не присуствује обрађивач материјала који се разматра, 
односно одговорни урбаниста, планер или пројектант, предвиђена тачка дневног реда се по 
правилу одлаже за једну од наредних седница Комисије. 

Само у изузетним случајевима, када Комисија оцени да је потребно размотрити 
предвиђену тачку дневног реда без одлагања, отвара се дискусија и доносе се закључци и без 
присуства одговорног урбанисте, планера или пројектанта. 
 

Члан 16. 
После одржане седнице Комисије, Комисија за планове општине Брус, припрема записник 

са седнице Комисије. 
Записник са седнице Комисије садржи податке о времену и месту одржавања седнице, 

дневном реду, евиденцију присутних и одсутних чланова Комисије и свих лица присутних на 
седници, попис учесника у дискусији, питања која су разматрана на седници, закључке Комисије и 
друге податке од значаја за рад на седници. 

Записник са седнице Комисије се разматра и усваја на једној од наредних седница 
Комисије, или се чланови Комисије о истом изјашањавају електронским путем. 
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Записник са седнице Комисије се може доставити електронским путем члановима 
комисије, и о истом се чланови Комисије својим електронским потписома изјашњавају о истом. 

По усвајању, председник Комисије потписује записник са седнице Комисије. 
Комисија за планове општине Брус припрема извештај о извршеној стручној контроли 

планског документа и извештај о обављеном јавном увиду о Нацрту плана, у складу са Законом о 
планирању и изградњи и  Правилником о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената. 

Извештај о обављеном јавном увиду потписује председник или заменик председника, сви 
чланови Комисије, као и руководилац надлежног органа јединице локалне самоуправе. 

Посебне закључке Комисије, као и Нацрте планова који се излажу на јавни увид потписују 
председник или заменик председника Комисије а у складу са Законом о планирању и изградњи и 
Правилником. 

Комисија спроводи и поступак раног јавног увида у свему према одредбама члана 45а. 
Закона и у складу са одредбама подзаконског акта којим је уређена материја раног јавног увида у 
плански документ. 

Члан 17. 
После сваке седнице Комисије доставља се извештај о присутности и захтев Одсеку за 

буџет и финансије општинске управе општине Брус за исплату накнаде рад члановима комисије за 
планове општине Брус. 
 

V. АКТА  КОМИСИЈЕ 
 

Члан 18. 
Комисија у вршењу послова из своје надлежности доноси : 
- пословник о раду Комисије, 
- одлуке, 
- извештаје, 
- закључке, 
- мишљења, 
- препоруке,  
- и друга акта. 
 
 

Члан 19. 
Комисија може образовати радне тимове за поједина сложена питања из области : 

саобраћаја, пејзажног уређења и екологије, заштите градитељског наслеђа и урбане 
реконструкције, инфраструктуре, техноекономских питања и архитектонског обликовања. 

Комисија закључком о образовању радног тима одређује број чланова и састав радних 
тимова. 

На основу закључка Комисије, председник Комисије сазива седницу радног тима и 
одређује дневни ред. 

У случају када је потребно образложити поједине ставове и мишљења Комисије, седници 
радног тима присуствује и члан Комисије кога одреди Комисија. 

Радни тим ради на седницама, којима присуствује већина чланова радног тима, доноси 
закључке већином гласова присутних чланова радног тима, о чему се сачињава записник. 

Седницом радног тима председава члан радног тима кога одреди радни тим. 
Записник са закључцима радног тима је обавезан део материјала који се разматра на 

седници Комисије. 
Одредбе које се односе на поступак одређивање накнаде за рад члановима комисије 

примењују се сходно и на чланове радног тела. 
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VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Члан 20. 
Пословник потписује председник Комисије за планове општине Брус. 
Овај пословник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 

општине Брус''. 
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  ОПШТИНЕ  БРУС 

 
Број : 350-78/2022-I                                                                             Председник Комисије 
дана : 13.05.2022.године                                                                   Марија Јаковљевић, с.р.               

________________________________________ 
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   општине Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета општине 
   Брус за 2022. годину 206 
123. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Општинског  
   правобранилаштва општине Брус са Одлуком о првом ребалансу   
   буџета општине Брус за 2022. годину 206 
124. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Фонда за 
   пољопривреду и рурални развој са Одлуком о првом ребалансу  
   буџета општине Брус за 2022. годину 207 
125. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Буџетског 

фонда за заштиту животне средине са Одлуком о првом ребалансу     
буџета општине Брус за 2022. годину 207 

126. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Штаба за 
ванредне ситуације општине Брус са Одлуком о првом ребалансу 
буџета општине Брус за 2022. годину 208 

127. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Месних 
   заједница општине Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета 
   општине Брус за 2022. годину 208 
128. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Јован 
   Јовановић Змај“  Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета 
   општине Брус за 2022. годину 209 
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129. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Први 
   Мај“ Влајковци Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета 
   општине Брус за 2022. годину 209 
130. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план  
   Средње школе Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета 
   општине Брус за 2022. годину 210 
131. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Народне  
   библиотеке Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета 
   општине Брус за 2022. годину 210 
132. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Центра 
   за културу Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета 
   општине Брус за 2022. годину 211 
133. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Туристичке 
   организације општине Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета 
   општине Брус за 2022. годину 211 
134. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план  
   ПУ „Пахуљице“ Брус са Одлуком о првом ребалансу буџета 
   општине Брус за 2022. годину 212 
135. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план установе 

за физичку културу „Спортски центар“ Брус са Одлуком о првом 
ребалансу буџета општине Брус за 2022. годину 212 

136. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Председника општине  
   Брус за 2021. годину 213 
137. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Општинског већа 
    општине Брус за 2021. годину 213 
138. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације 
    општине Брус за 2021. годину 213 
139. РЕШЕЊЕ о давању помоћи Вељић Владимиру из Ковиоца 214 
140. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке 
   организације општине Брус 214 
140. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе 215 
141. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ 
   „Први Мај“ Влајковци 215 
142. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању повереника МЗ Брус 1 216 
143. ОДЛУКА  о радном времену угоститељских, трговинских и занатских 
   објеката, забавних салона, кладионица и других објеката на 
   територији општине Брус 217 
144. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Саобраћајни пројекат Х=5цм 222 
145. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку УО Установе за физичку 
   „Спортски центар“ Брус 222 
146. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 223 
147. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 224 
148. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 225 
149. РЕШЕЊЕ о промени апропријације 226 
150. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 227 
151. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 227 
152. РЕПЕЊЕ  о промени апропријације 228 
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153. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 228 
154. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 229 
155. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 230 
156. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 230 
157. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 231 
158. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 232 
159. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 232 
160. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 233 
161. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 233 
162. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 234 
163. РЕШЕЊЕ о промени апропријација 234 
164. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 235 
165. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 235 
166. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 236 
167. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 237 
168. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 237 
169. РЕШЕЊЕ о промени апропријација 238 
170. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 238 
171. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 239 
172. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 239 
173. РЕШЕЊЕ о промени апропријација 240 
174. РЕШЕЊЕ о промени апропријација 240 
175. РЕШЕЊЕ о промени апропријација 240 
176. РЕШЕЊЕ о промени апропријација 241 
177. РЕШЕЊЕ о промени апропријација 242 
178. ПОСЛОВНИК о раду комисије за планове општине Брус 242 
179. ОБАВЕШТЕЊЕ  Завода за заштиту споменика културе Краљево 249 
180. ОДЛУКА  о завршном рачуну буџета општине Брус за 2021. годину                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 3150101 (037)  
жиро-рачун број: 840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029 
Главни и одговорни уредник Андрија Несторовић, Секретар Скупштине општине 
Брус. 
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	У Статуту општине Брус у члану 15. став 1. након тачке 15. додају се тачке:
	У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), мења се члан 31. и гласи:
	У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), у члану 46. став 1. мења се и гласи:
	„Поред сталних радних тела предвиђени Пословником скупштине општине, Скупштина општине оснива као стална радна тела Савет за младе и Савет за здравље.“
	Члан 5.
	У Статуту општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19), након члана 46. додаје се нов члан 46а. који гласи:
	Такође, ради информисања и остваривања потребне сарадње Извештај се доставља и заштитнику грађана.  Савет за здравље поред напред наведених задатака обавља и одређене послове из области деловања јавног здравља и то:
	Обавља међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање спровођења активности у области деловања јавног здравља на локалном нивоу, заједничком активношћу са носиоцима активности и другим учесницима у систему јавног здравља; п...
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