
 

                                                          Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХX         БРОЈ  1.     17.01.2022. годинe                   годишња претплата 2.700.-дин.    

                                  (аконтација).  

                             Цена овог броја 410,00 дин.  

                                  Рок за рекламацију 10 дана 

 

На основу члана 25, 26. и 46. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник 

РС”, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 32. став 1. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС “, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. Статута општине Брус 

(„Службени лист општине Брус“, број 2/2019),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА 

 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана генералне регулације Бруса (у даљем тексту:План). 

 

Члан 2. 
Циљ израде Плана је изналажење оптимално најповољнијих, најрационалнијих и 

наjeкономичнијих просторних решења за делове, зоне урбане обнове, инфраструктурне, 

јавне и остале површине, правила уређења и грађења, намене простора као и правила 

регулације саобраћајница. 

Члан 3. 

Планом се разрађује подручје од око 436,3 ха, које је граница Плана генералне 

регулације Бруса („Службени лист општине Брус“, брoj 18/2016 и 06/2019). Коначна 

граница Плана ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана. 

 

Члан 4. 

План генералне регулације садржи нарочито: 

 

1) границе  плана и обухват грађевинског подручја; 

2) поделу простора на посебне целине и зоне; 

3) претежну намену земљишта по зонама и целинама; 

4) регулационе и грађевинске линије; 

5) потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене; 

6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 

8) зоне за које се доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до 

његовог доношења; 
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9) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује 

конкурс; 

10) правила уређења и правила грађења за целокупни обухват планског документа; 

11) друге елементе значајне за спровођење плана. 

 

Члан 5. 
Визија и циљеви доношења ове Одлуке су да се кроз сагледавање просторних 

могућности, површина јавног земљишта у циљу прибављања истог у јавну својину 

општине да би се оптимално искористиле могућности овог простора, као и сагледавање 

капацитета и квалитета постојеће планиране намене ради рационалног искоришћавања 

простора и реализације планских садржаја, у складу са важећим Законима.  

 

Члан 6. 

За носиоца израде Плана одређује се Oпштинска управа општине Брус-Oдсек за 

урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и заштиту животне средине. 

 

Члан 7. 

Рок израде Плана је 6 месеци, од датума потписивања уговора са обрађивачем 

плана, с тим да наведени рок обухвата време потребно за рад извршиоца, без времена 

потребног за поступак усвајања Плана. 

 

Члан 8. 
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Брус или из других 

извора у складу са Законом. 

 

Члан 9. 
План подлеже стручној контроли од стране Комисије за планове СО Брус. Након 

стручне контроле, Предлог плана оглашава се јавним увидом у дневном и локалном листу, 

а текст огласа истиче се на огласној табли Скупштине општине Брус. Рани јавни увид по 

доношењу Одлуке – организује носилац израде плана (упознавање јавности правних и 

физичких лица), рани јавни увид почиње даном оглашавања у средствима јавног 

информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне 

самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. 

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског 

документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења. 

 

Члан 10. 
После доношења Одлуке о изради Плана, носилац израде Плана организује рани 

јавни увид (упознавање јавности правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом 

израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине. Излагање планског 

документа на јавни увид врши се после извршене стручне контроле. Излагање планског 

документа на јавни увид траје 30 дана од дана оглашавања. О излагању планског 

документа на јавни увид стара се орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања. После обавњеног јавног увида Комисија 

саставља извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и 

ставовима по свакој примедби и исти је саставни део образложења Плана. 
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Члан 11. 

За потребе израде Плана приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на 

животну средину. Саставни део ове одлуке је Решење о изради стратешке процене утицаја 

на животну средину Плана број 501-2/2022-IV-04 од 10.01.2022. године. 

 

Члан 12. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од дана објављивања у ,,Службеном 

листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:350-5/2022-I                                                                    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

17.01.2022.година                                                                Милослав Милосављевић, с.р. 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношње Одлуке изради Плана генералне регулације Бруса 

садржан је у члану 46. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник Републике 

Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-

Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-ОдлукаУС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), којим је одређено да Одлуку за израду Плана 

генералне регулације доноси Скупштина општине Брус по претходно прибављеном 

мишљењу Комисије за планове. 

Предлог Одлуке о приступању изради Плана генералне регулације Бруса, 

разматрана је на седници Комисије за планове одржане 12.01.2022.године. 

Носилац израде је Oпштинска управа општине Брус-Одсек за урбанизам, 

грађевинарство, инспекцијске послове и заштиту животне средине. Комисија за планове је 

на седници одржаној 12.01.2022. године дала позитивно мишљење на нацрт одлуке. 

С обзиром да је испоштован цео поступак, предлаже се да Скупштина усвоји 

Одлуку о Приступању изради Плана Генералне регулације Бруса. 

 

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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На основу члана 9. став 1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10), Општинска управа општине Брус–

Одсек за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и заштиту животне средине, 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изради Стратешке процене утицаја израде  

Плана генералне регулације Бруса на животну средину 

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја, израде Плана генералне 

регулације Бруса на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена). 

2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног 

обухвата и могућих утицаја израде Плана генералне регулације Бруса, (у даљем 

тексту: План генералне регулације) на животну средину, на следећи начин: 

- значај Плана генералне регулације за заштиту животне средине и одрживи развој 

произилази из потребе да се заштити животна средина, побољша квалитет живота и 

обезбеди одрживи развој на територији општине Брус; 

- потребе да се у планирању просторног развоја сагледају стратешка питања заштите 

животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин; 

- чињенице да План генералне регулације представља оквир за припрему и 

реализацију развојних пројеката, програма и инвестиционих одлука. 

3. Стратешка процена ће се радити истовремено са израдом Плана генералне 

регулације. 

4. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој 

документацији из области заштите животне средине, заштите природе као и 

другој релевантној документацији. 

5. Стратешком проценом биће разматранa питања заштите вода, ваздуха, 

земљишта, живог света, природе, као и друга питања за која се у току израде 

утврди да захтевају одговарајућу обраду. 

6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак 

израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин интегрисања у 

поступак припреме Плана генералне регулације, садржи: 

- полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви Плана генералне 

регулације, захтеви заштите животне средине из релевантних планских и других 

докумената; 

- опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе; 

- процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на 

подручју Плана генералне регулације; варијанте развоја планског подручја, 

укључујући сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите планског 

подручја повољне са аспекта заштите животне средине; процену утицаја 

варијантних решења на животну средину; опис мера за спречавање и ограничавање 

негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; поређење 

варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја 

планских решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање 

негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су 

при процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја; 

- смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима; 

- програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана; 
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- приказ коришћене методологије; 

- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Плана генералне 

регулације са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су 

питања животне средине укључена у План генералне регулације; 

- учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о 

стратешкој процени; 

- извод из Стратешке процене (закључак – нетехнички резиме). 

7. Носилац израде Стратешке процене је Општинска управа општине Брус- Одсек 

за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и заштиту животне 

средине, у складу са чланом 47. став 1. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 

42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20 и 

52/21). 

8. Рок за израду Извештаја о стратешкој процени је 6 месеца од дана ступања на 

снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације. 

- Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен од стручњака 

одговарајућег профила. Стратешка процена ће се обавити у складу са европским и 

међународним принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене 

утицаја на животну средину за исту врсту планских докумената. 

9. Учешће заинтересованих органа и организација у разматрању Извештаја о 

стратешкој процени обезбеђује се достављањем Извештаја о стратешкој 

процени на мишљење. 

- Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у 

оквиру јавног увида у Нацрт Плана генералне регулације. 

10. Средства за израду Извештаја о стратешкој процени обезбеђују се у буџету 

општине Брус. 

11. Решење о изради Стратешке процене је саставни део Одлуке о изради Плана 

генералне регулације. 

12. Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Брус”. 

 
Број: 501-2/2022-IV-04 
У Брусу, 10.01.2022. године                                                                     

                                                                                                        Општинска управа општине Брус 

                                                                                                     Одсек за урбанизам, грађевинарство, 

                                                                                    инспекцијске послове и заштиту животне средине 
                                                                                                                      Шеф одсека: 

                                                                              Марија Јаковљевић, дипл.просторни планер, с.р. 

 

______________________________________ 
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На основу члана 2. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник 

РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007, 83/14, 101/16, 47/2018 и 111/2021) и члана и члана 40. Статута 

општине Брус („Службени лист општине Брус“ број 2/19),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној данa 17.01.2022. године, донела је 

 

O Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналном уређењу на територији општине Брус („Службени лист 

општине Брус“, број 21/16), после члана 34. додаје се нови члан 34а. који гласи: 

 

Члан 34а. 

 „Забрањује се извођење припремних радова, изградња, реконструкција, доградња и 

адаптација свих врста грађевинских објеката без обзира на намену у периоду од 01. 

децембра до 31. марта. 

Ова забрана се односи на насељено место Брзеће и то на целину 3-централна 

туристичка зона Бела Река, целину 4-јужна туристичка зона, целина 5-источна 

туристичка зона, целина 6-зона скујалишта, које су ближе дефинисане Планом генералне 

регулације за насеље Брзеће-Копаоник  („Службенио лист општине Брус“, број 4/2015). 

 Забрана градње не односи се на јавне објекте од општег интереса. 

 Изузетно од одредби из става 1. и 2. овог члана могу се изводити: 

- интервентни радови на санацији објеката и комуналне инфраструктуре ради 

отклањања кварова и недостатака као и радови хитног отклањања насталих кварова 

и оштећења на објектима и уређајима у циљу спречавања даље штете; 

- завршни занатски радови унутар објеката којима се не ствара бука нити 

грађевински отпад већег обима и којима се не ремети несметани боравак гостију у 

објекту и његовом окружењу“. 

Члан 2. 

 У истој Одлуци после члана 139. додаје се нови члан 139а. који гласи: 

 

Члан 139а. 

 Казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако изводи грађевинске радове 

супротно одредбама члана 34а. ове одлуке новчаном казном од 70.000 до 250.000 динара. 

 За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и 

физичко  лице новчаном казном  од 15.000 до 30.000 динара. 

 

Члан 3. 

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

општине Брус“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:352-1/2022-I             ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

17.01.2022. године                                             Милослав Милосављевић, с.р. 
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17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. тачка 55. Статута општине 

Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «РАСИНА»  БРУС 

 ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм коришћења субвенција ЈКП «Расина» 

Брус из буџета општине за 2022.годину, број 98/2022 од 12.01.2022.године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-25/2022-I                                          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

17.01.2022. године                                     Милослав Милосављевић, с.р. 

________________________________________ 

 

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 17.01.2022.године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању помоћи Бојану Ђурићу из Криве Реке 

 

1. Општина Брус опредељује средства у износу до 200.000,00 динара за помоћ 

Бојану Ђурићу из Криве Реке у циљу изградње породичне куће. 

 

2. Корисник средстава из тачке 1. овог Решења дужан је да достави извештај о 

утрошеним финансијским средствима, у супротном од корисника затражиће се 

повраћај средстава. 

 

3. Овлашћује се и обавезује Председница општине Брус да након доношења овог 

Решења закључи уговор са Бојаном Ђурићем из Криве Реке којим ће се ближе 

уредити права и обавезе. 

           

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

листу општине Брус''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:400-919/2021-I                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ      

17.01.2022.године                                                              Милослав Милосављевић, с.р. 

_______________________________________ 
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17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН   

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС СА 

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Скупштине 

општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-8/2022-I                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                                Милослав Милосављевић, с.р. 

______________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН   

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Председника 

општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-971/2021-I                                        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                             Милослав Милосављевић, с.р. 

__________________________________________ 
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17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН   

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БРУС СА 

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског већа 

општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-970/2021-I                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                                  Милослав Милосављевић, с.р. 

_______________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН   

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС СА 

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинске управе 

општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-972/2021-I                                          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

 17.01.2022.године                                                              Милослав Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 
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17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ПУ „ПАХУЉИЦЕ“ БРУС СА 

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план ПУ „Пахуљице“ 

Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину, који је усвојио 

Управни одбор установе на седници одржаној дана 29.12.2021. године, под 

бројем 601/21. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-942/2021-I                                          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                                Милослав Милосављевић, с.р. 

___________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БРУС СА 

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Народне 

библиотеке Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину, који је 

усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 28.12.2021. године, 

под бројем 318/21. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-935/2021-I                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                             Милослав Милосављевић, с.р. 

_________________________________ 
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17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  БРУС СА 

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Центра за социјални 

рад Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину, који је усвојио 

Управни одбор установе на седници одржаној дана 06.01.2022. године, под 

бројем 551-10/22. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-978/2021-I                                         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                               Милослав Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.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 БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план установе за физичку 

културу „Спортски центар“ Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 

годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 

28.12.2021. године, под бројем 1173/21. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-947/2021-I                                        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                              Милослав Милосављевић, с.р. 

_____________________________________ 
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17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН  РАДА  

И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада и усклађени финансијски план 

Туристичке организације општине Брус за 2022. годину, који је усвојио 

Управни одбор установе на седници одржаној 28.12.2021. године, под бројем 

173/2021. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-963/2021-I                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                         Милослав Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАЈКОВЦИ СА  

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основној школи 

„Први Мај“ Влајковци са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину, који 

је усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 28.12.2021. године, 

под бројем 706/02. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС        

БРОЈ:400-945/2021-I                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                            Милослав Милосављевић, с.р. 

_________________________________ 

 

 

 

 



 14 
17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БЛАЖЕВО СА  

ОДЛУКОМ О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

   

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основној школи 

„Вук Караџић“ Блажево са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину, 

који је усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 29.12.2021. 

године, под бројем 495. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-966/2021-I                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                            Милослав Милосављевић, с.р. 

______________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН   

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ БРУС СА 

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Месних заједница 

општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-964/2021-I                                        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                               Милослав Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 

 

 

 

 

 



 15 
17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.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 БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

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

ситуације општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину. 
2. Решење објавити у «Службеном  листу општине Брус». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-979/2021-I                                                           ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                                          Милослав Милосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН   

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БРУС СА 

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Општинског 

правобранилаштва општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 

годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-982/2021-I                         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                           Милослав Милосављевић, с.р. 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 
17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.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 БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

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

заштиту животне средине са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-969/2021-I                                        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                              Милослав Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.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 БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Фонда за 

пољопривреду и рурални развој са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 

годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-968/2021-I                                         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                                Милослав Милосављевић, с.р. 

________________________________ 

 

 

 

 

 



 17 
17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН   

ДОМА ЗДРАВЉА БРУС СА 

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Дома здравља Брус 

са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-932/2021-I                         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                           Милослав Милосављевић, с.р. 

__________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.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 БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основној школи 

„Јован Јовановић Змај“ Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 

годину, који је усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 

31.12.2021. године, под бројем 1087-01-101/01. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-974/2021-I                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                            Милослав Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 

 

 

 

 

 



 18 
17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.0.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БРУС СА 

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Центра за културу 

Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину, који је усвојио 

Управни одбор установе на седници одржаној дана 27.12.2021. године, под 

бројем 345/21. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-941/2021-I                                           ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                                 Милослав Милосављевић, с.р. 

_________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС СА  ОДЛУКОМ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2021. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Средње школе Брус 

са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 2021. годину, који је 

усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 28.12.2021. године, 

под бројем 563/3 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-946/2021-I                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                            Милослав Милосављевић, с.р. 

___________________________________ 

 

 

 

 

 



 19 
17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БРУС СА  ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Средње школе Брус 

са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину, који је усвојио Школски 

одбор школе на седници одржаној дана 28.12.2021. године, под бројем 563/2. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-951/2021-I                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                            Милослав Милосављевић, с.р. 

_______________________________________ 

 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ „РАЗБОЈНА“ СА  ОДЛУКОМ О  

ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2021. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план ОШ „Бранко 

Радичевић“ Разбојна са Одлуком о другом ребалансу буџета општине Брус за 

2021. годину, који је усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 

29.12.2021. године, под бројем 1309. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-967/2021-I                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                            Милослав Милосављевић, с.р. 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 



 20 
17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

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

129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус», број 

2/19),  

 Скупштина општине Брус, на седници одржаној дана 17.01.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РАЗБОЈНА СА  

ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на усклађени финансијски план Основној школи 

„Бранко Радичевић“ Разбојна са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. 

годину, који је усвојио Школски одбор школе на седници одржаној дана 

29.12.2021. године, под бројем 1309/1. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС       

БРОЈ:400-10/2022-I                                                 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 17.01.2022.године                                                            Милослав Милосављевић, с.р. 

_____________________________________ 

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

129/2007, 83/14, 101/16, 47/2018 и 111/2021) и члана 40. Статута општине Брус 

(„Службени лист општине Брус“ број 2/19),  

Скупштина општине Брус, на седници одржаној данa 17.01.2022. године, донела је 

 

O Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

Члан 1. 

Продужава се важење Стратегије локалног економског развоја („Службени лист 

општине Брус“, број 2/2010, 1/2014 и 1/2015), до доношења Плана развоја општине Брус. 

 

Члан 2. 

У Стратегији локалног економског развоја („Службени лист општине Брус“, број 

2/2010, 1/2014 и 1/2015), у стратешком циљу 4. додаје се следећа тачка: 

„4.10. Реконструкција установе за одрасле и старије Брус.“ 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и иста ће бити  

објављена у „Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

БРОЈ:35-1/2022-I         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

17.01.2022. године                                                Милослав Милосављевић, 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: 

РЕШЕЊЕ 

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   8.440.000,00    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 421 – стални трошкови у 

износу  од  40.000,00 динара и економска  класификација 423 – услуге по уговору у износу  

од  1.200.000,00 динара. 

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

апропријацију  и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа,  Програм  11  

Социјална и дечја заштита, ПА  0006 Подршка деци и породици са децом, функционална 

класификација  040,  економска  класификација  472 – накнаде за социјалну заштиту из 

буџета у износу  од  700.000,00 динара. 

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

апропријацију  и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа,  Програм  15  

Опште услуге локалне самоуправе, ПА  0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, функционална класификација  130,  економска  класификација  421 – 

стални трошкови у износу  од  1.200.000,00 динара, економска класификација 483 – 

новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 1.300.000,00 динара и економска 

класификација 512 – машине и опрема у износу од 200.000,00 динара. 

5.Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  

апропријацију  и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа,  Програм  2  

Комуналне делатности, ПА  0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, функционална 

класификација  630,  економска  класификација  541 – Земљиште  у износу  од  600.000,00 

динара. 

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

апропријацију  и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  5 Општинска управа,  Програм  2  

Комуналне делатности, ПА  0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, 

функционална класификација  640,  економска  класификација  421 – стални трошкови  у 

износу  од  3.200.000,00 динара. 
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7. О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Одсек  за  финансије  и  планирање и 

јавне набавке. 

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

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

Општинској управи, и архиви. 

 

БРОЈ: 400-802/2021-II                  ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

22.11.2021.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: 

РЕШЕЊЕ 

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   343.000,00 динара. 

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

књижиће  се  у  оквиру  раздела 5 Општинска управа – МЗ Брус 3  –  Програм  15 опште 

услуге локалне самоуправе  ПА  0002  функционисање месних заједница, функционална 

класификација 160, економска  класификација  483 – новчане казне и пенали по решењу 

судова, у износу од 77.000,00 динара. 

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

апропријацију  и  књижиће  се  у  оквиру  раздела 5 Општинска управа – МЗ Судимља  –  

Програм  15 опште услуге локалне самоуправе  ПА  0002  функционисање месних 

заједница, функционална класификација 160, економска  класификација  425 – текуће 

поправке и одржавање, у износу од 54.000,00 динара. 

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

апропријацију  и  књижиће  се  у  оквиру  раздела 5 Општинска управа – МЗ Осредци  –  

Програм  15 опште услуге локалне самоуправе  ПА  0002  функционисање месних 

заједница, функционална класификација 160, економска  класификација  426 – материјал, 

у износу од  97.000,00 динара. 

5. Средства из тачке 1. oвог Решења користиће се за недовољно планирану  

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

културу  –  Програм  13 Развој културе и информисања ПА 0001 функционисање локалних 

установа културе, функционална класификација 820, економска  класификација  423 –  

услуге по уговору, у износу од 45.000,00 динара. 
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6.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 425 – текуће поправке и 

одржавање у износу  од  70.000,00 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, MЗ Брус 3, МЗ 

Судимља, МЗ Осредци, Центру за културу, Општинској управи  и архиви. 

 

БРОЈ: 400-836/2021-II                ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

03.12.2021.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 0602 Опште услуге локалне самоуправе, ПА-0014 Управљање у ванредним 

ситуацијама, функионална класификација  220, економска класификација 423–услуге по 

уговору, одобрена апропријација се преусмерава за  396.000,00  динара на име одређеног 

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

разделу 5 Општинска управа, глава 5.05 Туристичка организација, Програм 1502- Развој 

туризма, ПА-0002-Промоција туристичке понуде, функционална класификација 473, 

економска класификација 512-Машине и опрема у износу од 356.000,00 и на 

апропријацију у разделу  5 Општинска управа, глава 5.03 Центар за културу –  Програм  

13 Развој културе и информисања ПА  0001 функционисање локалних установа културе, 

функционална класификација 820, економска  класификација  423- услуге по уговору 

износ од  40.000,00 динара.  

2. У оквиру раздела 5 Општинска управа, глава 5.05 Туристичка организација, 

Програм 1502- Развој туризма, ПА-0002-Промоција туристичке понуде, функционална 

класификација 473, економска класификација 423- услуге по уговору, одобрена 

апропријација се преусмерава за  244.000,00  динара на име одређеног расхода у износу до 

10% вредности апропријације и преноси се на апропријацију  у разделу 5 Општинска 

управа, глава 5.05 Туристичка организација, Програм 1502- Развој туризма, ПА-0002-

Промоција туристичке понуде, функционална класификација 473, економска 

класификација 512-Машине и опрема. 

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

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

Општинској управи, Туристичкој организацији, Центру за културу и архиви. 

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

 

БРОЈ: 400-897/2021-II                            ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ 

16.12.2021.ГОДИНЕ                                 Валентина Милосављевић, с.р. 

__________________________________ 

 

А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На основу  члана 61. Став  (12) 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) 

 Општинско веће општине Брус на седници одржаној 19.11.2021. године доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

1. У Одлуци о другом ребалансу буџета општине Брус за 2021. годину, у разделу 5. 

Програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, ПА-0002 

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функионална класификација  451, 

економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти смањује се за  15.000.000  

динара и преноси у текућу буџетску резерву.  

После преусмеравања наведених средстава износ на позицији 511 – зграде и 

грађевински објекти - је  97.833.000 динара, а износ текуће буџетске резерве је  15.392.000 

динара. 

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

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

средства у довољном обиму. 

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

набвке. 

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

планирање и јавне набавке и архиви. 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 400-799/2021-III             ЗАМЕНИЦА  

19.11.2021. ГОДИНЕ                                  ПРЕДСЕДНИЦЕ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                          Милијана Тодоровић, с.р. 

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

РС“, број 54/09...72/19, 149/20), 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) 

Општинско веће општине Брус на седници одржаној 22.11.2021. године доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О  ПРОМЕНИ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. У  Одлуци  о другом  ребалансу  буџета  општине  Брус за 2021. годину  

(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021): 

У оквиру раздела 4 Општинско правобранилаштво, програм 15 Опште услуге локалне 

самоуправе ПА 0004- Општинско/градско правобранилаштво, извршити преусмеравање 

износа од  321.000,00  динара  са  конта  411 – плате, додаци и накнаде запослених, 

позиција 16. на раздео 5 Општинска управа, глава 5.05 Туристичка организација, програм 

4 – Развој туризма, ПА 0002 - Промоција туристичке понуде конто 411-плате, додаци и 

накнаде запослених, позиција 144.  

У оквиру раздела 4 Општинско правобранилаштво, програм 15 Опште услуге локалне 

самоуправе ПА 0004- Општинско/градско правобранилаштво извршити преусмеравање 

износа од  11.000,00  динара  са  конта  412 – социјални доприноси на терет послодавца, 

поиција 17. на раздео 5 Општинска управа, глава  5.05 Туристичка организација,  програм 

4 – Развој туризма, ПА 0002 - Промоција туристичке понуде конто 412 – социјални 

доприноси на терет послодавца, позиција 145.  

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

набавке. 

3. Ово  Решење  доставити  одсеку  за  финансије, планирање и јавне набавке,  

Општинској управи, Туристичкој организацији и архиви. 

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

 

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БРУС 

 

БРОЈ: 400-801/2021-III                                        ЗАМЕНИЦА  

22.11.2021. ГОДИНЕ                  ПРЕДСЕДНИЦЕ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                         Милијана Тодоровић, с.р. 

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

РС“, број 54/09...72/19, 149/20), 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) 

Општинско веће општине Брус на седници одржаној 29.11.2021. године доноси: 

 

ДОПУНА РЕШЕЊА О  ПРОМЕНИ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

 1.Врши се допуна Решења Општинског већа општине Брус, број: 400-801/2021-III  

од 22.11.2021.год  тако што се у тачки 1., након става 1. додаје нов став 2. који гласи: 

 „Средства са раздела 4 Општинско правобранилаштво преусмеравају на 

апропријацију текуће буџетске резеве па са апропријације  текуће буџетске резерве на 

главу 5.05 Туристичка организација у износима и на контима наведеним у поменутом 

решењу“.                                           

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

јавне набавке. 

3.Допуну Решења  доставити  Одсеку  за  финансије, планирање и јавне набавке,  

Општинској управи, Туристичкој организацији и архиви. 

4.Допуну Решења  објавити  у  „Службеном  листу  општине  Брус“. 

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БРУС 

 

БРОЈ: 400-820/2021-III         ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

29.11.2021.ГОДИНЕ                     Валентина Милосављевић, с.р. 

____________________________ 

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

РС“, број 54/09...72/19, 149/20), 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) 

Општинско веће општине Брус на седници одржаној 14.12.2021. године доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О  ПРОМЕНИ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. У  Одлуци  о другом  ребалансу  буџета  општине  Брус за 2021. годину  

(„Службени  лист  општине  Брус“,  број  7/2021): 

У оквиру раздела 2 Председник општине, програм 16 Политички систем локалне 

самоуправе ПА 0002- Функционисање извршних органа, функционална класификација 

111, економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде запослених, износ од  

1.825.000,00  , као и са економске класификације  412 – социјални доприноси на терет 

послодавца износ од  57.000,00 динара извршити преусмеравање  на апропријацију текуће 

буџетске резеве. 

Са апропријације текуће буџетске резерве ова средства распоредити на следећи начин: 

У оквиру раздела 5 Општинска управа, Програм  15  Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
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функционална класификација  130,  економска  класификација  411- плате, додаци и 

накнаде запослених износ од  1.255.000,00 динара 

У  оквиру  раздела  5 Општинска управа, глава 5.02 Народна библиотека –  Програм  

13 Развој културе и информисања ПА  0001 функционисање локалних установа културе, 

функционална класификација 820, економска  класификација  411- плате, додаци и 

накнаде запослених износ од  50.000,00 динара. 

у  оквиру  раздела  5 Општинска управа, глава 5.03 Центар за културу –  Програм  13 

Развој културе и информисања ПА  0001 функционисање локалних установа културе, 

функционална класификација 820, економска  класификација  411- плате, додаци и 

накнаде запослених износ од  185.000,00 динара.  

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 411-плате, додаци и накнаде запослених, износ од  

335.000,00 динара и економска класификација 412 – социјални доприноси на терет 

послодавца износ од  57.000,00 динара 

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

набавке. 

3. Ово  Решење  доставити  одсеку  за  финансије, планирање и јавне набавке,  

Општинској управи, Народној библиотеци, Центру за културу, Туристичкој 

организацији и архиви. 

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

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БРУС 

 

БРОЈ: 400-856/2021-III      ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

14.12.2021.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) 

Општинско веће општине Брус на седници одржаној 14.12.2021. године доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. У Одлуци о другом ребалансу буџета општине Брус за 2021. годину, у разделу 5. 

Програм 0901 Социјална и дечја заштита, ПА-0006 Подршка деци и породици са децом, 

функионална класификација  040, економска класификација 423–услуге по уговору, 

одобрена апропријација се преусмерава за  80.000,00  динара на име одређеног расхода у 

износу до 10% вредности апропријације и преноси се на апропријацију у разделу 5 

Општинска управа, глава 5.05 Туристичка организација, Програм 1502- Развој туризма, 

ПА-0002-Промоција туристичке понуде, функционална класификација 473, економска 

класификација 425-Текуће поправке и одржавање. 

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

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

Општинској управи, Туристичкој организацији и архиви. 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 400-857/2021-III         ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

14.12.2021.ГОДИНЕ                 Валентина Милосављевић, с.р. 

______________________________________ 

 

На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, 
бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 66. Статута општине Брус 
(‘’Службени гласник општине Брус’’, бр. 2/19), Општинско веће Општине Брус, на 
седници одржаноj 30.12.2021. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. СТАВЉАЈУ СЕ ван снаге закључци Општинског већа општине Брус и то; 

- Закључак број 352-22/2017-III од 29.06.2017. године и 352-22-1/2017-III од 17.11.2017. 

године; 

- Закључак број 352-31/2017-III од 21.07.2017. године; 

- Закључак број 352-19/2018-III од 11.06.2018. године; 

- Закључак број 352-84/2018-III од 10.10.2018. године; 

- Закључак број 352-17/2018-III од 23.10.2018. године; 

- Закључак број 352-90/2018-III од 02.11.2018. године; 

- Закључак број 352-92/2018-III од 02.11.2018. године; 

- Закључак број 352-99/2018-III од 11.12.2018. године; 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

Број: 352-106/2021-III                                   ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

30.12.2021.године                                                        Валентина Милосављевић, с.р. 

____________________________________ 

На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, 
бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 66. Статута општине Брус 
(‘’Службени гласник општине Брус’’, бр. 2/19), Општинско веће Општине Брус, на 
седници одржаноj 27.12.2021. године, донело је 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ВИСИНИ, УСЛОВИМА И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ НАКНАДА 

МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ, 
ИМЕНОВАНИХ, ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БРУС 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђује се висина, услови и начин по којима остварују право на 
исплату накнаде трошкова који настају у вези са радом изабраних, постављених, 
именованих и запослених лица у органима Општине (у даљем тексту: запослени) и начин 
исплате тих накнада. 
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Члан 2. 

Запосленом се накнађују: 

1. трошкови службеног путовања у земљи; 

2. трошкови службеног путовања у иностранство; 

3. накнада за коришћење сопственог возила у службене сврхе; 

4. накнада трошкова за регрес и топли оброк; 

5. накнада за отпремнину приликом одласка у пензију; 

6. јубиларна награда; 

7. солидарна помоћ. 

 
НАКНАДА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ 

 

Члан 3. 

Службеним путовањем у смислу овог Правилника, сматра се путовање на које се 
запослени упућује, да по налогу председника Општине односно начелника Општинске 
управе или лица које он овласти, изврши одређени службени посао ван места свог 
редовног запослења. 

Службено путовање у земљи може да траје најдуже 15 дана непрекидно. 
 

Члан 4. 

Приликом упућивања запосленог на службени пут запосленом мора бити издат налог 
за службено путовање. 

Налог за службено путовање садржи податке који се односе на: лично и породично 
име запосленог, место и циљ путовања, датум поласка и повратка, износ дневница, износ 
аконтације која се може исплатити и врсту превозног средства које се може користити за 
службено путовање и др. 

На основу налога  за  службено  путовање  у земљи запосленом може да се исплати 
аконтација у висини процењених трошкова. 
 

Члан 5. 

Запосленом се накнађују трошкови: смештаја, исхране, превоза и остали трошкови у 
вези са службеним путовањем у земљи. 

Трошкови исхране и градског превоза у месту у којем се врши службени посао 
накнађују се преко дневнице. 

 

Члан 6. 

Трошкови смештаја се накнађују према приложеном хотелском рачуну за 
преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет 
звездица). 

Уколико су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се трошкови 
смештаја. 

Члан 7. 

Заполсеном се исплаћује дневница за службено путовање у земљи у износу од 150 
динара. 

 

Члан 8. 

Дневница за службено путовање у земљи припада запосленом за време од часа 
поласка на службени пут до часа повратка са службеног пута. 
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Члан 9. 
Поред права на дневницу, запосленом  се  на службеном путу надокнађују и стварни 

трошкови превоза од места рада до места где треба да се изврши службени посао и 
трошкови превоза за повратак до места рада у висини стварних трошкова превоза у 
јавном саобраћају. 

Ако због хитности, односно потреба службеног посла запослени не може користити 
ни превоз у јавном саобраћају ни службено возило он по писменом одобрењу овлашћеног 
лица (у коме су наведени разлози хитности односно потреба службеног посла) може 
користити сопствени аутомобил. 

Путни трошкови на службеном путу се признају у целини према приложеним 
рачунима превозника у јавном саобраћају (карте за превоз). У трошкове превоза се 
признају и други трошкови настали при путовању-аеродромска траса, перонска карта, 
путарина и сл. 

Члан 10. 

 Остали трошкови који су у вези са службеним послом на службеном путовању 

(резервација места у превозном средству, превоз пртљага, телефоснки разговор и сл.) 

накнађују се у висини стварних трошкова према приложеном рачуну. 

 

Члан 11. 

Обрачун трошкова службеног путовања врши се по путном налогу. 
По повратку са службеног путовања запослени је обавезан да,у року од 3 дана преда 

прописно попуњен путни налог с а документацијом којом се правдају настали трошкови 
(рачуни за исхрану, преноћиште и превоз),агенду о састанцима и др. 
 

НАКНАДА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО 

 

Члан 12. 

Дневница за службено путовање и накнада осталих трошкова везаних за службено 
путовање запослених у иностранство исплаћује се до износа, под условима и на начин 
прописан Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 
намештеника. 
 

НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ 

 

Члан 13. 

Кад, из оправданих разлога,  запослени  није у могућности да користи јавни  превоз  
или службени ауто, може користити сопствени аутомобил за службено путовање или 
друге службене сврхе, по одобрењу начелника Општинске управе, односно председника 
Општине или лица које он овласти. 

За употребу сопственог возила у службене сврхе запосленом припада накнада у 
износу 10% од цене једног литра погонског горива по пређеном километру. 
 

Члан 14. 

Новчана накнада за коришћење приватног аутомобила у службене сврхе исплаћује се 

искључиво по налогу за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе у коме 

треба да стоји: тип возила, регистарски број возила, број пређених километара пре 

путовања  и  број пређених километара на бројчанику по завршетку путовања, разлог 

путовања, место путовња и др. 
 

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА РЕГРЕС И ТОПЛИ ОБРОК 

 

Члан 15. 

Запослени може да оствари право на накнаду трошкова за исхрану у току рада (топли 
оброк) и регрес за коришћење годишњег одмора ако се за такву врсту накнаде трошкова 
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стекну услови у буџету Републике Србије и у буџету Општине Брус. 
Висину накнаде трошкова из става 1. овог члана утврђује Влада. 

 
НАКНАДА ЗА ОТПРЕМНИНУ ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ 

ИСПЛАТА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 

 

Члан 16. 

Накнада за отпремнину приликом одласка у пензију и исплата јубиларне награде 
вршиће се у складу са важећим законским прописима. 
 

       СОЛИДАРНА ПОМОЋ 

 

Члан 17. 

Запослени има право на солидарну новчану помоћ за случај: 
 
1. дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже 

повреде запосленог. 
2.  набавке ортопедског помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана 

његове уже породице. 
3. здравствене рехабилитације запосленог. 
4. настанак теже инвалидности запосленог. 
5. набавка лекова за запосленог или члана уже породице. 
6. помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана 
уже породице.  
7. месечну стипендију током редовног школовања за за децу запосленог чија је смрт 

наступила као последица повреде на раду или професионалног обољења – до висине 
месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем 
објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а уколико деца бораве у 
предшколској установи, послодавац је дужан да надокнади трошкове боравка у 
предшколској установи; 

8. помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних 
догађаја – до висине неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује 
порез и доходак грађана; 

9. рођења детета запосленог – у висини просечне месечне зараде без пореза и 
доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног 
за послове статистике; 

10. помоћ запосленој за вантелесну оплодњу - највише до три просечне месечне 
зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног 
за послове статистике, а на основу уредне документације; 

11. другу солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја 
запосленог у складу са мерилима прописаним општим актом послодавца и расположивим 
финансијским средствима. 

 Члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни или ванбрачни 

партнер, деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ запосленог. 
У случају да је више чланова уже породице запослено код послодавца право на 

солидарну помоћ за члана уже породице из става 1. тач. 1), 2), 5), 8) и 9) остварује један 
запослени. 

Дужа или тежа болест, односно тежа повреда у смислу става 1. тачка 1) овог члана 
постоји ако је запослени одсутан са рада најмање 30 дана непрекидно, због спречености 
за рад  услед болести, односно повреде. 

Право из става 1.  овог  члана  запослени  не остварује за чланове уже породице који  
остварују примања из радног односа, односно по основу рада у тренутку подношења 
захтева, односно који примају новчану накнаду за туђу негу и помоћ или примају пензију 
која је већа од најнижег износа пензије. 

Солидарна помоћ у току године,услучајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1) – 5) овог 
члана признаје се на основу уредне документације,    у складу са средствима 
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обезбеђеним у буџету органа јединице локалне самоуправе, а највише до висине три 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици  Србији  према последњем 
објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Солидарна помоћ у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6) овог члана признаје се 
породици и остварује се, по захтеву члана породице који се подноси у року од 90 дана од 
дана када је наступио основ за исплату солидарне помоћи, највише до висине две 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем 
објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Породицу и смислу става 7. овог члана чине брачни и ванбрачни партнер, деца, 
родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ. 

Запослени може да оствари право на солидарну помоћ, уколико право на ортопедска 
помагала, апарате за  рехабилитацију,  лекове  и др. није остварио у складу са другим 
прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и 
другим прописима. 

Одлука о висини солидарне помоћи из става 1. тачке 11. овог члана доноси се за 
сваку годину посебно, у складу са расположивим буџетским средствима. 

Солидарна помоћ из става 1. тачке 11. овог члана исплаћује се запосленима највише 
до износа месечне зараде коју остварују код послодавца. 

Уколико су средства у буџету планирана, солидарна помоћ из става 1. тачке 11. овог 
члана исплаћује се и лицу које је радно ангажовано по основу уговора ван радног односа 
код послодавца најмање три месеца са прекидима или непрекодно у календарској години 
у којој се обезбеђује ово право и ако је у уговорном односу на дан остваривања овог права, 
највише до износа месечне уговорне накнаде. 

Одлуку о исплати солидарне помоћи доноси председник општине.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

О спровођењу овог  Правилника  стараће  се Општинска управа – Одсек за 
финансије, планирање и јавне набавке. 

 

Члан 19. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења и исти ће бити 
објављен у Службеном листу општине Брус. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 
БРОЈ:400-918/2021-III                                                 ЗАМЕНИЦА 
27.12.2021. године         ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА                                       
             Милијана Тодоровић, с.р. 

____________________________________ 
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А К Т А 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

На основу члана 14. став 1. тачка 3) Закона о архивској грађи и архивској 

делатности ("Службени гласник РС", бр. 6/2020) и чл. 26. и 28. Одлуке о Општинској 

управи општине Брус (,,Службени лист општине Брус“, број 16/2020),  заменик начелника 

Општинске управе општине Брус доноси  

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА 

ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Правилником о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских 

докумената (даље: Правилник)  

 У оквиру електронског пословања поједини изрази имају следеће значење: 

       Електронско пословање је употреба података у електронском облику, средстава 

електронске комуникације и електронске обраде података у обављању послова Општинске 

управе општине Брус. 

           Електронско канцеларијско регулише начин евидентирања, заштите и коришћења 

електронских докумената, као и електронског пословања у информационом систему 

Општинске управе општине Брус. 

Члан 2. 

Пословање обухвата послове канцеларијског пословања са електронским документима у 

информационом систему; 

Електронски документ је скуп података састављен од слова, бројева, симбола, графичких, 

звучних и видео записа садржаних у поднеску, писмену, решењу, исправи или било ком 

другом акту који сачине правна и физичка лица или органи власти ради коришћења у 

правном промету или у управном, судском или другом поступку пред органима власти, 

ако је електронски израђен, дигитализован, послат, примљен, сачуван или архивиран на 

електронском, магнетном, оптичком или другом медију; 

Електронски потпис је скуп података у електронском облику који су придружени или 

логички повезани са другим (потписаним) подацима у електронским облику тако да се 

електронским потписом потврђује интегритет тих података и идентитет потписника. 

Сврха електронског потписа је да потврди аутентичност садржаја поруке (доказ да порука 

није промењена на путу од пошиљаоца до примаоца), као и да обезбеди гарантовање 

идентитета пошиљаоца поруке; 

Архивска грађа, као документарни материјал који се трајно чува, јесте одабрани изворни, 

а у недостатку изворног, и сваки репродуковани облик документа или записа који су 

настали радом и деловањем државних органа и организација, органа територијалне 

аутономије и јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, ималаца јавних 

овлашћења, привредних друштава, предузетника, лица која обављају регистровану 

делатност, верских заједница, као и других правних или физичких лица, а од трајног су 
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значаја за културу, уметност, науку, просвету и друге друштвене области, без обзира на то 

када и где су настали, и да ли се налазе у установама заштите културних добара или ван 

њих, и без обзира на облик и носач записа на коме су сачувани; 

Архивска грађа у електронском облику је архивска грађа која је изворно настала у 

електронском облику; 

Документарни материјал у електронском облику је документарни материјал који је 

изворно настао у електронском облику; 

Дигитализација је конверзија документа из облика који није електронски у електронски 

облик; 

Дигитализовани документ је документ који је настао дигитализацијом изворног 

документа. 

 

II ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Члан 3. 

 Електронско канцеларијско пословање обухвата настанак, коришћење и заштиту 

података у електронском облику, средства електронске комуникације и електронске 

обраде података у обављању послова у Општинској управи општине Брус. 

 

Члан 4. 

 Електронско канцеларијско пословање обезбеђује да се у информационом систему 

Општинске управе општине Брус обављају послови канцеларијског пословања, као и да се 

у информационом систему поступа са свим документима у електронском облику. 

 Пословне или рачуноводствене исправе могу да се чувају на електронским 

медијима као оригинална документа или дигиталне копије ако је обезбеђено: 

да се подацима садржаним у електронском документу може приступити и да су погодни за 

даљу обраду;  

да су подаци сачувани у облику у коме су направљени, послати и примљени;  

да се из сачуване електронске поруке може утврдити пошиљалац, прималац, време и 

место слања и пријема;  

да се примењују технологије и поступци којима се у довољној мери обезбеђује заштита од 

измена или брисања података или друго поуздано средство којим се гарантује 

непроменљивост података или порука као и резервна база података на другој локацији. 

 

Члан 5. 

 Информациони систем  Општинске управе општине Брус омогућава:  

-вођење електронске евиденције о примљеној или новонасталој рачуноводственој 

документацији, као и осталим документима (дописи, захтеви, итд);  

-обављање књиговодствених и рачуноводствених послова;  

-интерну доставу електронских докумената и обавештавање овлашћених корисника 

система о електронским документима;  

-back up и чување електронских и/или у електронски облик пренесених докумената и 

њихово електронско архивирање. 
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 Општинска управа је дужна да користи рачуноводствени софтвер који омогућава 

функционисање система интерних рачуноводствених контрола и онемогућава брисање 

прокњижених пословних промена. 

Члан 6. 

 Запослена лица у Општинској управи су овлашћена за рад у постојећем 

информационом систему и имају одређену врсту овлашћења и права приступа, према 

задужењима конкретног радног места. 

Члан 7. 

 Начин евидентирања електронских докумената информационом систему врши се у 

складу са упутством за коришћење конкретног информационог система. 

 Упутство садржи изглед и рад у програму које Oпштинска управа  општине Брус 

користи за управљање електронским документима. 

 

III ЗАШТИТА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

 

Члан 8. 

 Сви запослени у Општинској управи општине Брус дужни су да пажљиво рукују и 

раде са електронском и информатичком опремом, да је користе у складу са упутствима и 

интерним актима Општинске управе општине Брус. 

 Запослени су дужни да сваки квар или проблем у раду у информационом систему 

Установе пријаве овлашћеном лицу, како би се хитно и ефикасно предузеле мере за 

спречавање губитка података и осигурање информационог система. 

 

Члан 9. 

 Заштита података у информационом систему врши се израдом заштитних копија 

података (back up), и спроводи се једном годишње. 

 

IV ПРИСТУП ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА 

 

Члан 10. 

 Приступ и рад у постојећем информационом систему имају сви запослени у 

Општинској управи општине Брус сходно задужењима конкретног радног места.  

 Приступ постојећим електронским подацима у информационом систему могућ је 

искључиво уз помоћ одговарајуће лозинке запосленог, доделом нивоа права приступа 

систему или на други начин, одобрен од стране начелника Општинске управе општине 

Брус. 

 Информације о лозинкама корисника се сматрају строго поверљивим и ни у ком 

случају није дозвољена размена лозинки између запослених, нити откривање лозинки 

трећим лицима. 

 

 

 

 

 



 36 
17.01.2022.године                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС БРОЈ   1 

V ОБАВЕЗЕ ДРУШТВА КАО СТВАРАОЦА И ИМАОЦА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И 

ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ 

 

Члан 11. 

 Електронско архиварање је део информационог система уОпштинској управи 

општине Брус. 

 У оквиру електронског архивирања чувају се електронска документа, тако да је 

осигурано трајно чување електронске архивске грађе, њено одржавање, мигрирање 

података на нове носаче у прописаним форматима, све до предаје електронске архивске 

грађе надлежном архиву. 

 Електронска документа морају бити електронски потписана квалификованим 

дигиталним сертификатом издатим од признатих сертификованих тела Републике Србије 

и представљају важећи електронски документ са којим ће се остваривати комуникација са 

другим правним лицима. 

Члан 12. 

           Општинска управа општине Брус  је у обавези да осигура трајно чување архивске 

грађе у електронском облику, њено одржавање, мигрирање односно пребацивање на нове 

носаче у прописаним форматима до предаје архивске грађе у електронском облику 

надлежном јавном архиву 

Члан 13. 

            Општинска управа општине Брус, као стваралац и ималац архивске грађе и 

документарног материјала у електронском облику, дужна је да спроводи процедуре и 

поступке везане за управљање документима, као и да користи информациони систем, који 

гарантује заштиту, аутентичност, веродостојност, целовитост и употребљивост 

електронских докумената. 

 Стварање услова за поступке и технолошка решења која се користе током 

поузданог електронског чувања архивске грађе и документарног материјала у 

електронском облику, врши у складу са Законом о архивској грађи, прописима којима се 

уређује поуздано електронско чување и осталим важећим прописима. 

 

Члан 14. 

 Општинска управа општине Брус, као стваралац и ималац архивске грађе у 

електронском облику,  у обавези је да ову грађу преда заједно са припадајућим 

метаподацима и декодирану, на начин који одреди надлежни јавни архив. 

 Општинска управа општине Брус је дужна да, приликом предаје, омогући 

употребљивост садржаја архивске грађе, уз обезбеђење техничких услова. 

 

Члан 15. 

 Поуздано електронско чување документа подразумева обезбеђење:  

доказа да је документ постојао у тачно одређеном тренутку засновано на квалификованом 

временском жигу;  

одржавање статуса валидности квалификованог електронског потписа или печата у односу 

на временски тренутак настанка;  
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доступност изворно чуваног електронског документа и свих додатних података којима се 

утврђује испуњеност услова из претходна два става;  

одржавање поверења у интегритет и аутентичност током целог периода чувања. 

 

Члан 16. 

 Архивска грађа односно документарни материјал који се трајно чува, из којег није 

извршено одабирање архивске грађе, не сме се оштетити ни уништити без обзира на то да 

ли је микрофилмован или дигитализован. 

 Архивска грађа чува се трајно у облику у којем је настала. 

 Изворни облик документарног материјала, који није електронски и за који није 

прописан трајан рок чувања, може се уништити и пре истека прописаног периода чувања, 

уколико се дигитализује и чува у оквиру услуге квалификованог електронског чувања 

докумената. 

 Члан 17. 

 У случају докумената који су изворни настали у облику који није електронски  

Општинска управа општине Брус може да изврши дигитализацију документа у 

електронски облик погодан за чување.  

 Пре почетка процеса дигитализације, тј. конверзије документа из облика који није 

електронски у електронски облик Општинска управа је дужна да прибави мишљење 

надлежног архива. 

Члан 18. 

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Општинске управе општине Брус и исти ће бити објављен у ;,Службеном листу општине 

Брус“ . 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС 

  

БРОЈ:110-7/2021-IV                             ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  

30.12.2021. године        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                     Горан Деспотовић, дипл.правник, с.р. 

______________________________ 

       

На основу члана 14.ст. 1. Закона о архивској грађи (,,Службени гласник РС“, број 

6/2020) и члана 26. и 28. Одлуке о Општинској управи општине Брус  (,,Службени лист 

општине Брус“, број 16/2020), заменик начелника Општинске управе општине Брус 

доноси 

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, КЛАСИФИКОВАЊА, 

АРХИВИРАЊА И ЧУВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ 

МАТЕРИЈАЛА КОД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.                                                                                  

Овим Правилником уређује се начин евидентирања, архивирања и чувања архивске грађе 

и документарног материјала код Општинске управе општине Брус. 
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                                                                              Члан 2.                                                                                           

Послови на евидентирању, класификовању и чувању архивске грађе и документарног 

материјала обухватају: 

-припремање, прегледање и распоређивање поште, припремљене непосредном предајом, 

преко поште или средстава електронске комуникације; 

-евидентирање аката и предмета и достављање истих у рад; 

-административнотехничко обрађивање аката и предмета; 

-отпремање поште; 

-архивирање, коришћење и стручно одржавање архиве; 

-одабирање архивске грађе и уништавање безвредног документарног материјала; 

-предаја архивске грађе надлежном историјском архиву. 

 

Члан 3.                                                                                       

Сва акта, дописи, прилози и остала документа могу бити у папирном и електронском 

облику. 

Начин евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената уређује се 

посебним општим актом Општинске управе општине Брус о начину евидентирања, 

заштите и коришћења електронских докумената. 

 

                                                                          Члан 4.                                                                                                 

У оквиру послова из чл.2. овог правилника поједини термини имају следеће значење: 

-Архивска грађа, као документарни материјал који се трајно чува изворни, је одабрани 

изворни, а у недостатку изворног и сваки репродуковани облик документа  и записа који 

су настали радом и деловањем Општинске управе општине Брус (у даљем тексту: 

стваралац архивске грађе)  а од трајног значаја за културу, уметност, науку , просвету, и 

др.друштвене области без обзира на то када и где су настали и да ли се налазе у 

установама  заштите културних добара или ван ње и без обзира на облик носача записа на 

коме су сачувани; 

-Архивска грађа у електронском облику је архивска грађа која је изворно настала у 

електронском облику; 

-Докуменарни материјал представља целину докумената или записа насталих или 

примљених деловањем и радом ствараоца архивске грађе, у изворном или 

репродукованом облику документа, без обзира на форму и формат бележења, као и 

прописане евиденције о њему; 

-Поднесак је документарни материјал, односно сваки захтев, односно образац, предлог, 

пријава, молба , жалба, приговор и друго саопштење којим се физичка и правна лица, 

органи, као и други заинтересовани учесници обраћају органима. 

-Документарни материјал у електронском облику је документарни материјал који је 

изворно настао у електронском облику. 

Документ је запис било које врсте, облика и технике израде, који садржајем, контексом и 

структуром пружа доказ о активности коју правно или физичко лице предузима, обавља 

или закључује током своје делатности или личне активности: 

-Главна својства документа су : аутентичност, веродостојност, целовитост и 

употребљибост. 
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-Аутеничан је документ за који се може доказати да јсте оно што се у њему тврди да јесте, 

да га је створило или послало  физичко или правно лице за које се тврди да га је створило 

или послало и да је створен или послат у оновреме у које се тврди да је то учињено. 

-Веродостајан је онај документ чијем се садржају може веровати да потпуно и тачно 

представља пословне активности или чињенице које потврђују и на које се може ослонити 

током наредних пословних активности. 

-Целовит је онај документ који је потпун и неизмењен. 

-Употребљив је онај документ који је могуће лоцирати, претражити, представити и 

интерпретирати. 

-Архивски фонд чини целину архивске грађе, без обзира на њен облик или носач записа 

коју је створило правно или физичко лице у обављању своје делатности.Архивски фонд се 

чува као целина и не може се делити. 

-Стваралац архивске грађе и документарног материјала је правно или физичко лице чијим 

деловањем , настаје архивска грађа и документарни материјал (у даљем тексту: 

Стваралац). 

-Ималац архивске грађе и документарног материјала је носилац права на архивској грађи и 

документарном материјалу или свако друго лице које на , било који начин и по било којем 

основу има државину над њом(у даљем тексту:Ималац). 

-Категоризација архивске грађе је вредновање архивске грађе која се чува у архивама. 

-Доступност представља право увида у архивску грађу, а коришћење нарочито представља 

право увида, прибављања копија и објављивања архивске грађе, под истим условима за 

сва физичка и правна лица, у складу са законом 

-Превентивна заштита је низ мера и поступака којима се успорава природно пропадање, 

умањује или спречава оштећење архивске грађе дејством физичких, хемијских и 

биолошких узрочника, природних сила и непогода, пожара и експлозија, катастрофа, 

кварова на инсталацијама и др. 

-Микрофилмовање је репродуковање архивске грађе на микрофилмску траку. 

-Дигитализација је преношење архивске грађе из облика који није електронски у 

електронски облик. 

-Конзервација архивске грађе је низ мера интервентних техника којима се постиже 

хемијска и физичка стабилизација архивске грађе, односно којима се успорава, зауставља, 

умањује или елиминише дејство узрочника пропадања архивске грађе. 

-Рестаурација архивске грађе је низ постуопака чијим се деловањем оштећена архивска 

грађа враћа у познато или претпостављено стање, односно чијим се деловањем оштећеној 

архивској грађи враћају познати или претпостављени облик, чврстина и еластичност. 

-Архивска књига је основна евиденција о целокупној архивској грађи и документарном 

материјалу насталом у раду ствараоца. 

-Листа категорија документарног материјала са роковима чувања је посебан акт којим се 

одређују врсте архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања. 

-Акт је документарни материјал којим орган покреће, допуњује, мења, прекида или 

завршава службену радњу. 

-Прилог је писани састав (документ, табела, графикон, цртеж или слично) или физички 

предмет који се прилаже уз поднесак или акт ради допуњавања, објашњења или 

доказивања садржине акта, оносно поднеска. 
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-Предмет је документарни материјал , односно скуп свих поднесака, аката и прилога који 

се односе на исто питање  и  чине јединствену целину. 

-Досије је скуп предмета који се односе на исту материју или на исто питање и чине 

целину. 

-Фасцикла је скуп више предмета или досијеа који се после завршеног поступка чувају 

сређени у истом омоту. 

-Безвредни документарни материјал је материјал којем је истекао рок чувања, годину дана 

од данаистека утврђеног рока, који се издваја ради уништења. 

-Писарница је радно место у ствараоца архивске грађе где се врше следећи послови: 

пријем, отварање, прегледање и распоређивање поште, евидентирање и здруживање аката, 

завођење и достављање унутрашњим организационим јединицама, отпремање поште, 

стављање у архиву и чување предмета. 

 

ПРИМАЊЕ И ПРЕГЛЕДАЊЕ ПОШТЕ 

                                                                        

Члан 5. 

Пријем поште обавља се путем поштанске службе , личном доставом или електронским 

путем. 

Пошта се прима у току радног времена у писарници Општинске управе општине Брус и 

исту прима овлаћени радник писарнице. 

Пријем електронске поште, начин евидентирања, заштите и коришћења електронских 

докумената уређује се посебним актом. 

                                                                        Члан 6.                                                                                          

Овлашћено лице када непосредно прима пошту од стране достављача (курира), дужно је 

да потврди пријем пошиљке стављајући датум и читaк потпис у доставној књизи, на 

доставници, повратnици или на кoпији акта чији се оригинал прима. 

                                                                          

Члан 7. 

За пошиљке које су примљене оштећене, забелешком се констнтује обим оштећења. 

 

                                                                          Члан 8.                                                                                                         

Примљену пошту отвара, прегледа и распоређује овлашћено лице. 

Разврставање поште се ради истог дана када је примљена и доставља се у рад шефу 

Одсека или обрађивачу. 

 

ЗАВОЂЕЊЕ АКАТА И ПРЕДМЕТА 

                                                                       Члан 9.                                                                                                        

У оквиру канцеларијског пословања воде се основне и помоћне евиденције о предметима 

и актима. 

Основне евиденције Општинске управе општине Брус  су: 

-вођење евиденције путем аутоматске обраде података 

-попис аката 

-евидентирање аката који су означени као тајни подаци 

-вођење евиденције по досијеима. 
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Помоћне евиденције су:књига примљене поште, књига примљене поште на личност, 

интерна доставна књига, доставна књига за пошту, књига рачуна. 

 

                                                                        Члан 10.                                                                                             

Основне аутоматске обраде података чине вођење основне евиденције о предметима у 

облику картотеке. 

Након пријема поднесака странке, евидентирање предмета врши се путем терминала.                 

У датотеку се уносе подаци о странци и врста и садржина предмета, изузев редног броја 

који се по појединим класификационим знацима аутоматски додељује. 

Након евидентирања предмета аутоматски се штампа прва страна по врсти адекватног 

омота и потврда о пријему поднеска и предмет се прослеђује шефу одсека или обрађивачу.  

Путем терминала се врши стално ажурирање свих података неопходних за праћење 

кретања и начин решавања управних предмета. Евидентирају се све промене код сваког 

предмета у погледу врсте предмета и допуне предмета. 

 

                                                                        Члан 11.                                                                                                                  

Сви примљени предмети достављају се у рад у току истог дана.Достављање предмета се 

врши преко интерне доставне књиге, коју потписује запослени који је примио предмет. 

Достављање рачуна у рад врши се преко књиге рачуна која истовремено  представља 

основну евиденцију те врсте аката. 

Достављање поште упућене на личност врши се преко књиге примљене поште на личност. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА ОБРАДА ПРЕДМЕТА 

 

                                                                          Члан 12. 

Сваки службени допис садржи следеће делове: 

-заглавље (назив и седишта, број датум, пуна адреса) 

-адреса примаоца (пун назив и седиште примаоца) 

-са леве стране испод адресе примаоца ставља се ознака ,,Предмет“ испод које , ради 

лакшег здруживања, се уписује број и датум примљеног акта на који се одговара, или број 

и датум раније отпремљеног акта и сл. 

-текст мора бити јасан, сажет и читак, 

-испод текста овлашћено лице потписује службени допис и уз потпис ставља отисак 

службеног печата 

-испод текста наводе се прилози који се достављају. 

Службени допис се пише у најмање два примерка, од којих се један примерак шаље 

странци, а други се задржава у архиви. 

 

ВРАЋАЊЕ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У ПИСАРНИЦУ, РАЗВОЂЕЊЕ АКАТА И 

ОТПРЕМАЊЕ ПОШТЕ 

                                                                       Члан 13.                                                                                                    

Сви завршени предмети које треба отпремити или архивирати враћају се писарници. 

На сваком службеном допису, по ком је поступак завршен, пре него што се врати 

писарници , обрађивач под ред ознаке ,,а/а“ уписује рок чувања предмета, а на основу 
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Листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања и 

потписује се. 

                                                                        Члан 14. 

Развођење аката-службених дописа врши се уписом у одговарајуће рубрике деловодника. 

После извршеног развођења аката-акте које треба савти уархивирати или отпремити 

предају се непосредно референту Писарнице. 

 

           Члан 15.                                                                                                         

Сви завршени предмети које треба отпремити или архивирати враћају се писарници. 

 

                                                                          Члан 16.                                                                                             

Отпремање поште врши овлашћено лице.Сва пошта преузета у току дана до 12 

часова,отпрема се истог дана. 

Све пошиљке које се отпрмају поштом преко система Поште Србије уписују се у систем. 

 

АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

                                                                       Члан 17.                                                                                                         

Сви решени предмети морају бити одложени у одговарајуће архивске јединице.На 

спољним омотима архивских јединица исписује се : пун назив Општинске управе општине 

Брус, година настанка и врста документарног материјала, евиденциони бројеви предмета и 

редни број под којим је архивска јединица уписана у Архивску књигу.  

Документарни материјал се чува према роковима утврђеним у Листи категорија 

документарног материјала са роковима чувања. 

Пре архивирања треба проверити да ли је предмет завршен и да ли се у предмету налазе 

неки прилози или документи који не припадају истом. 

 

                                                                       Члан 18.                                                                                                             

У писарници, односно у радним просторијама , завршени предмети могу се држати 

највише две године од дана завођења, После тог рока смештају се у архивски депо, 

одложени по годинама и поретку из архивске књиге, у одговарајућим  дрвеним или 

металним полицама. 

                                                                        Члан 19.                                                                                                           

Сав документарни материјал настао у раду Управе уписује се у Архивску књигу, која 

служи као општи инвентарни преглед целокупног архивског материјала.Евидентирање се 

врши за сваку пословну годину од 01.01. до 31.12. текуће године. 

Уписивање у Архивску књигу врши се на следећи начин: 

У рубрику 1. уписује се редни број. Под једним редним бројем уписује се истоветни 

материјал без обзира на количину.Редни бројеви се настављају из године у годину; 

-у рубрику 2. уписује се датум уписа; 

У рубрику 3. уписује се година, односно раздобље у којем је документарни материјал 

настао     ( за документарни материјал који обухвата податке из више година уписује се 

почетна и крајња календарска година); 

-у рубрику 4. уписује се назив документарног материјала, класификациона ознака; 
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-у рубрику 5. уписује се количина, број архивских јединица; 

-у рубрику 6. уписује се место чувања документације; 

-у рубрику 7. уписује се примедба ( број и датум решења/записника, приликом 

уништавања безвредног материјала или приликом предаје надлежном архиву). 

 

                                                                         Члан 20.                                                                                                      

Препис архивске књиге за документарни материјал настао у претходној години , доставља 

се надлежном архиву до краја априла месеца текуће године. 

 

ОДАБИРАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И УНИШТАВАЊЕ БЕЗВРЕДНОГ 

ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

                                                                         Члан 21.                                                                                                

Одабирање архивске грађе и уништавање безвредног документарног материјала врши се 

на основу Листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима 

чувања,на коју сагласност даје Историјски архив у Крушевцу . 

 

                                                                         Члан 22.                                                                                                        

Листа категорија садржи редни број, класификациону ознаку, назив категорије 

документарног материјала и рок чувања. 

Уколико се током године јаве нове врсте докумената, врши се измена и допуна постојеће 

Листе. 

                                                                          Члан 23.                                                                                                

За трајно чување одређују се категорије материјала које садрже податке од  значаја за рад 

Управе и запослених у њој, као и податке који одржавају суштину рада Управе. 

Архивска грађа чува  се трајно у облику у којем је изворно настала. 

 

                     Члан 24.                                                                                                     

За документарни материјал који није оцењен као архивска грађа, рокови чувања се 

одређују     у зависности од потреба Управе за коришћење у практичне сврхе, као и у 

складу са посебним законским прописима.Изворни облик документарног материјала, који 

није електронски и за који није прописан трајни рок чувања може се уништити и пре 

истека прописаног периода чувања тек након дигитализације и уколико се чува у оквиру 

услуге квалификованог електронског чувања документа. 

 

                                                                        Члан 25.                                                                                                                                 

За поступак одабирања архивске грађе и уништавање безвредног документарног 

материјала коме је рок чувања истекао одлуку доноси Начелник Општинске управе. 

Одабирање архивске грађе и уништавање безвредног документарног материјала обавља се   

на основу Листе категорија  са роковима чувања. 

Одабирање архивске грађе и уништавање безвредног документарног материјала обавља се 

искључиво из сређеног и у архивској књизи евидентираног документарног материјала. 

Уништавање безвредног документарног материјала обавља се сваке године за 

документарни материјал чији су рокови чувања истекли. 
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                                                                            Члан26.                                                                                                               

За послове на одабирању архивске грађе и израду пописа безвредног документарног 

материјала коме су рокови чувања истекли формира се комисија. Решење о формирању 

комисије доноси начелник Општинске управе. 

 

                                                                            Члан 27.                                                                                                  

Попис безвредног документарног материјала саставља се и доставља надлежном 

Историјском архиву у два примерка и садржи: 

-назив управе у чијем је раду материјал настао, датум и место састављања пописа; 

-попис категорија безвредног документарног материјала са редним бројем пописа, редним 

бројем архивске књиге, годином настанка,бројно израженом количином у фасциклама, 

кутијама, регистраторима, књигама изт. Са назнаком рока чувања; 

-укупна количина документарног материјала предложеног за унштење; 

-потписе чланова Комисије која је предложила наведени документарни материјал за 

уништење. 

                                                                           Члан 28.                                                                                             

Након добијене сагласности надлежног архива, приступа се уништавању документарног 

материјала, при чему је стваралац дужан да предузме неопходне мере заштите података 

који би могли повреити права и правни интерес лица на која се документарни материјал 

односи. 

 

ПРЕДАЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НАДЛЕЖНОМ АРХИВУ 

 

                                                                            Члан 29.                                                                                           

Архивска грађа се о трошку управе, предаје надлежном Историјском архиву, након 

тридесет година од њеног настанка или по престанку рада ствараоца. 

У сагласности са надлежним архивом, рок из става 1. овог члана у изузетним ситуацијама 

се може скратити или продужити. 

                                                                           Члан 30.                                                                                            

Управа као стваралац архивске грађе дужна је да архивску грађу преда у оригиналу, 

сређену и означену, пописану, неоштећену или са санираним оштећењима. О 

примопредају архивске грађе сачињава се Записник чији је саставни део Попис архивске 

грађе која се предаје надлежном Историјском архиву. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                             Члан 31.                                                                                                   

Управа је обавезна да обавештава надлежни Историјски архив о свим  променама у 

погледу: физичко пресељење, адаптација простора, као и о свим променама које су од 

значаја за архивску грађу, попут дигитализације, микрофилмовања и сл. Најкасније у року 

од 30 дана од дана њиховог настанка. 

                                                                           Члан 32.                                                                                                           

Управа и сви запослени су дужни да са изузетном пажњом чувају и одржавају архивску 

грађу и документарни материјал у складу са Законом о архивској грађи и архивској 

делатности, овим Правилником и стручним упутствима надлежног Историјског архива. 
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                                                                            Члан 33.                                                                                   

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Огласној табли Општинске 

управе општине Брус  и исти ће бити објављен  у ,,Службеном листу општине Брус“. 

 

                                            ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ: 110-6/2021-IV                                                        ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  

30.12.2021. године                                                              ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                  Горан Деспотовић, дипл.правник, с.р.                                            
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Туристичке организације општине Брус за 2022. годину   13 
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14. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Први Мај“ 

  Влајковци са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину  13 

15. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Вук 

  Караџић“ Блажево са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину 14 

16. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Месних 

  заједница општине Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. г. 14 

17. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Штаба 

  за ванредне ситуације општине Брус са Одлуком о буџету општине  

Брус за 2022. годину        15 

18. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Општинског 

  правобранилаштва општине Брус са Одлуком о буџету општине  

Брус за 2022. годину        15 

19. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Буџетског фонда  

  за заштиту животне средине са Одлуком о буџету општине  

Брус за 2022. годину        16 

20. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Фонда за 

  пољопривреду и рурални развој са Одлуком о буџету општине  

Брус за 2022. годину        16 

21. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Дома 

  здравља Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину  17 

22. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Јован 

  Јовановић Змај“ Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. г. 17 

23. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Центра за 

  културу Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину  18 

24. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Средње школе 

  Брус са Одлуком о другом ребалансу буџета општине  

Брус за 2021. годину        18 

25. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план Средње школе 

  Брус са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. годину   19 

26. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Бранко 

  Радичевић“ Разбојна са Одлуком о другом ребалансу буџета општине  

Брус за 2022. године        19 

27. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на усклађени финансијски план ОШ „Бранко 

  Радичевић“ Разбојна са Одлуком о буџету општине Брус за 2022. г. 20 

28. РЕШЕЊЕ о измени и допуни Стратегије локалног економског развоја  20 

29. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве    21 

30. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве    22 

31. РЕШЕЊЕ о промени апропријације       23 

32. РЕШЕЊЕ о промени апропријације       24 

33. РЕШЕЊЕ о промени апропријације       25 

34. ДОПУНА о промени апропријације 

      РЕШЕЊА           26 

35.РЕШЕЊЕ о промени апропријације       26 

36. РЕШЕЊЕ о промени апропријације       27 
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37. ЗАКЉУЧАК о стављању ван снаге закључака Општинског већа  28 

38.ПРАВИЛНИК о висини, условима и начину исплате накнада материјалних 

   трошкова запослених, именованих, изабраних и постављених 

   лица у органима општине Брус     28 

39. ПРАВИЛНИК о начину евидентирања, заштите и коришћења 

   електронских докумената      33 

40. ПРАВИЛНИК о начину евидентирања, класификовања, архивирања и 

   чувања архивске грађе и документарног материјала код 

   Општинске управе општине Брус     37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

_________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 3150101 (037)  

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

Главни и одговорни уредник Бобан Симић, Секретар Скупштине општине Брус. 
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