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На основу  члана  32.  Закона  о локалној  самоуправи  («Сл.  Гласник  РС» ,  бр.  129/07,  члана  63.  Закона  о 

буџетском систему ( «Сл. Гласник РС», бр.54/2009 и 73/2010) и члана  40. Статута општине Нова Варош, («Службени 
лист општине Нова Варош « бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној  09.05.2013. године , 
донела је

          О Д Л У К У 
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  ЗА 2013. ГОДИНУ ( II РЕБАЛАНС)

Члан 1.
На основу Одлуке  о буџету општине Нова Варош za 2013. годину бр. 06-39/6/2013-02 од 27.12.2013.годинe 

(« Службени лист општине Нова Варош» бр.10/2012), Првог ребаланса буџета  за 2013. годину број 06-3/1/2013-02  од 
29.01. 2013.године (« Службени лист општине Нова Варош» бр.2/2013), врше се следеће измене и допуне:

У члану 1. Општи део-Приходи и примања буџета , износ од " 660.171.937,75» динара замењује  
се износом од  «797.071.937,75» дин.

Члан 2.
У члану 4.План прихода буџета за 2013. годину врше се следеће измене и допуне:

На конту 711110-Порез Порез на зараде, износ од «139.000.000,00 дин. замењује се износом од 
« 142.900.000,00» дин

На конту 711120- Порез на приходе од самосталних делатности, износ од « 8.000.000,00 дин. замењује се 
износом од « 10.000.000,00» дин

На конту 711140- Порез на приходе од имовине, износ од « 4.000.000,00 дин. замењује се износом од 
« 6.000.000,00» дин

На конту 711190- Порез на друге приходе, износ од « 9.000.000,00 дин. замењује се износом од 
« 12.000.000,00» дин

На конту 713120- Порез на имовину, износ од « 37.000.000,00 дин. замењује се износом од « 38 .000.000,00» 
дин
 На конту 733150-Текући трансфери од других нивоа власти у корист општине, износ од « 229.360.000,00 
дин. замењује се износом од « 268.360.000,00» дин

На конту 741530 - Накнада за коришћ.прост. и грађевин.земљишта, износ од «37.500.000,00 дин. замењује се 
износом од « 113.300.000,00» дин

На конту 742250- Таксе у корист  нивоа општине ,износ  од «1.000.000,00 дин. замењује се износом од «  
2.000.000,00» дин

На конту 742350- Приходи општинских органа од споредне прод.добара и услуга    .(средства  из сопств.  
извора-  извор  04),  износ  од  «  46.133.000,00  дин.(средства   из  сопств.  извора-  извор  04)  замењује  се  износом  од  « 
50.333.000,00» дин
 На конту 743320- Приходи од новчаних казни за пректшаје у корист општине, износ од « 4.500.000,00 дин.  
замењује се износом од « 5.500.000,00» дин

На конту 745150- Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општине, износ од « 5.000.000,00 дин. 
замењује се износом од « 8.000.000,00» дин.

Додаје се нови конто 813150-Примања од продаје осталих осн.средс. у корист нивоа општине у износу од од 
«1.000.000,00»дин

Члан 3.
У члану 7   . Посебан део, врше се измене и допуне расхода буџета и то:
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У разделу 3. - Општинска управа, врше се следеће измене и допуне:
На функцији 130 -Опште услуге , врше се следеће измене и допуне:
После позиције 49 отвара се нова позиција 49.1, 621- Набавка домаће финансијске имовине, конто 621900- 

Набавка домаћих акција и осталог капитала (Учешће у капиталу) у износу од 900.000,00 динара
На функцији 420- Пољопривреда,  врше се следеће измене и допуне:
На позицији 82, конто 424-Специјализоване услуге (Противградна заштита), износ од "500.000,00" динара 

замењује се износом од "1.900.000,00" динара
На функцији 700-Здравствена заштита-Дом здрављаНова Варош и Одељење болнице Нова Варош, 

врше се следеће измене и допуне:
На позициј 85, конто 4642- Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања,  износ од 

"4.275.000,00"дин замењује се износом од "1.275.000,00 "динара
На функцији 090- Социјална заштита неквалификована на другом месту- Центар за социјални рад ,  

врше се следеће измене и допуне:
На позицији 87, конто 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти додаје се нови став: 472 Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета- боравак деце на мору у износу од "1.000.000,00" динара 
На функцији 810- Физичка култура- Спортски савез Нова Варош, врше се следеће измене и допуне:
На позицији 86, конто 481- Дотације спортским клубовима, износ од "13.849.937,75" динара,  замењује се  

износом од "23.849.937,75" дин
На функцији 473 -Туризам - ТСЦ "Златар" Нова Варош, врше се следеће измене и допуне:
На  позицији  137,  конто  421300-  Комуналне  услуге,  износ  од  "100.000,00"  дин.  замењује  се  износом 

од"500.000,00" дин.
На  позицији  137,  конто  421400-  Услуге  комуникације- планирана  средства  из  осталих  извора, износ  од 

"100.000,00" дин. , замењује се износом  од"300.000,00" дин.
На позицији 137, конто 421600- Закуп опреме за спорт,  износ од "1.000.000,00" дин. замењује се износом 

од"100.000,00" дин.
На  позицији  137,  конто  421900-Остали  трошкови,-  износ  од  "50.000,00"  дин.  замењује  се  износом  од 

550.000,00"  динара  а   планирана  средства  из  осталих  извора,   износ  од  "100.000,00"  дин.-  замењује  се  износом  
од"500.000,00" дин.

На позицији 139, конто 423400- Услуге информисања , износ од "600.000,00" дин. замењује се износом од 
"3.600.000,00" дин.

На позицији 139, конто 423900- Остале опште услуге , износ од "510.000,00" дин. замењује се износом од 
"4.510.000,00"  дин.  а  износ"11.500.000,00"  дин.-планирана  средства  из  осталих  извора  ,  замењује  се  износом  од 
"15.000.000,00" дин.

На позицији 140, отвара се нови конто 424300-Медицинске услуге, средства из осталих извора,  у изно од 
"100.000,00" дин. 

На позицији 140, конто 424900- Остале специјализоване услуге  , износ од "2.090.000,00" дин. замењује се 
износом од "3.190.000,00" дин. 

На  позицији  141,  конто  425100-  Текуће  поправке  и  одржавање  објеката  ,  износ  од  "1.000.000,00"  дин.  
замењује се износом од "26.000.000,00" дин.

На  позицији  141,  конто  425200-  Текуће  поправке  и  одржавање  опреме  ,  износ  од  "1.000.000,00"  дин.  
замењује се износом од "3.500.000,00" дин.

На  позицији  142,  конто  426100-  Административни  материјал,  износ  од  "110.000,00"  дин.  замењује  се  
износом  од"660.000,00" дин.

На  позицији  142,  конто  426900-  Материјал  за  посебне  намене,  износ  од  "300.000,00"  дин.  замењује  се 
износом  од"3.800.000,00" дин.

На  позицији  147 отвара  се  нови   конто  511300  -Капитално  одржавање  зграда  и  објеката,  у  износу  од  
"30.000.000,00" дин.

На  позицији  148,  конто  512000-  Машине  и  опрема  ,  износ  од  "3.350.000,00"  дин.  замењује  се  износом  
од"25.100.000,00" дин.

Отвара се нова позиција 148.1, конто 515100-Нематеријална имовина (Компјутерски софтвер) у износу од 
"1.000.000,00"динара

На  функцији  451-  Локални  путеви  и  улице-  Дирекција  за  грађевинско  земљиште  и  изградњу 
општине , врше се следеће измене и допуне:

На позицији 185, конто 511- Изградња локалних путева и улица- у  селу  , износ од "25.000.000,00" дин. 
замењује се износом  од"45.000.000,00" дин.

На позицији 185, конто 511- Изградња локалних путева и улица- у граду  , износ од "25.000.000,00" дин. 
замењује се износом  од"28.000.000,00" дин.

На функцији 620- Развој заједнице- Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине , врше 
се следеће измене и допуне:

На  позицији  182,  конто  512-  Машине  и  опрема,  износ  од  "5.000.000,00"  дин.  замењује  се  износом  од 
"12.000.000,00"динара

Члан 4.
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Предвиђеним  изменама  утврђеним  у члану  4.   ове  Одлуке,  извршиће  се  одговарајуће  измене  збирова  у 
расходима буџета по функцијама, главама и разделима буџета.

Члан 5.
Ова Одлука о ребалансу буџета  оптшине Нова Варош, за 2013. годину ступа на снагу даном доношења, а  

објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број: 06-12/2/2013-02 од 09.05.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                 Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
2

На основу  члана  5.  став  4.  и  5. Закона  о  јавним  путевима  («Сл.гласник  РС",број  1001/2005);  123/2007; 
101/2011; 93/2012), и члана 35. Закона о прекршајима («Сл.гласник РС»,број 101/2005; 116/2008 и 111/2009), а у вези са  
чланом 29. Статута општине Нова Варош ("Сл.лист општине Нова Варош 10/2008 и 9/2012) Скупштина оптшине Нова 
Варош, на седници одржаној 09.05.2013.године доноси

ОДЛУКУ
 О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком  утврђује  се категоризација  путева  у надлежности скупштине  општине  и  уређује  н а ч и н 

уп р а в љ а њ а ,  ф и н а н с и р а њ а ,  з а ш т и т е ,  о д р ж а в а њ а ,  п о с е б н и х  ус л о в а  и з г р а д њ е  и  реконструкције и 
надзор над општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Нова Варош.

Члан 2.
Општински  и  некатегорисани  путеви, улице,  заједно  са  државним  путевима,  чине  мрежу  путева  на 

територији општине Нова Варош.
Општински  пут  ј е с т е  ј а в н и  пут  који  саобраћајно  повезује  територију  општине,  као  и  територију 

општине, са мрежом државних путева.
Н е к а т е г о р и с а н и  пут  ј е с т е  с а о б р а ћ а ј н а  површина  која  је  доступна  већем  броју  разних 

к о р и с н и к а ,  к о ј у  н а д л е ж н и  о р г а н  п р о г л а с и  некатегорисаним  путем  и  која  је  уписана  у  катастар 
непокретности као некатегорисани пут.

Члан 3.
П ут е в е  у  н а д л е ж н о с т и  О п ш т и н е  н а  територији општине  Нова Варош чине општински путеви  I 

р е д а ,  општински путеви II р е д а ,  у л и ц е  и  некатегорисани путеви.

Општински путеви I реда треба да задовољавају следеће критеријуме:
-  Повезивање територије  више месних  заједница  (заједница  насеља)  са  државним путем,седиштем  општине  или са  
суседном општином,
-  Повезивање седишта месне заједнице са државним путем,
-  Повезивање  седишта  месне  заједнице  са  месном  заједницом  која  је  повезана  са  државним  путем  или  седиштем  
општине,
- Могућност прихватања саобраћаја са државних путева у ванредним ситуацијама,
-  Одвијање градско-приградског аутобуског превоза,

-  Могућност кружног повезивања са путем истог или вишег реда.

Општински путеви II реда задовољавају следеће критеријуме:
- Повезивање два или више насељених места унутар месне заједнице утврђених Одлуком о месним заједницама, са 
путем вишег реда;

Члан 4.
Као општински путеви I реда утврђују се следећи путеви:

Ред. бр.

               П У Т Н И  П Р А В Ц И

Дужина 
у км
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1. Кокин Брод-Рутоши-Годин поток 13,00

2. Кокин Брод-Јасеново-Бела Река-Стража 27,50

3. Нова Варош-Акмачићи 10,00

4. Акмачићи -Божетићи 17,00

5. Дрмановићи (Печуркана)- Акмачићи 7,00

6. Јасеново-Мочиоци- (Ивањица) 2,250

Као општински путеви II реда утврђују се следећи путеви:

Ред. бр.

П У Т Н И  П Р А В Ц И

Дужина у км.

1. Јасеново-Саставци-Кућани 9,00
2. Кућани-Негбина 7,00
3. Тавник-Радоинска брана- Центар села 9,00
4. Буковик-Омражење- Љепојевићи-Јавор 12,50
5. Штитково-Рутоше- Опаштина Ивањица 9,00
6. Амзићи-Злошница- Основна школа  3,50
7. Бистрица-I А6 (Магистрални пут) -Основна школа 1,50
8. Бела Река- Њивица-центар Доње Беле Реке 2,50
9. Липа-Радијевићи 3,50

10. Горња Бистрица-Водостан 6,00
11. Шапоњићи-Вилови-Црква 4,00
12. Божетићи-Штитково 4,00
13. Радоиња-Јасење- Рутоши-Штолна II 3,00

Као некатегорисани путни правци  утврђени су преостали путеви и краци до засеока 

Члан 5.
Некатегорисани путеви представљају путеве који повезују насеља унутар месне заједнице, бициклистичке и 

пешачке стазе, сеоске,  пољске и шумске путеве,  путеве на насипима за одбрану од поплаве,  и друге путеве који се  
користе за саобраћај, а који нису категорисани као општински путеви према члану 4. ове Одлуке.

Члан 6.
Општински и некатегорисани пут,  у смислу члана 2. ове Одлуке,  чине: горњи и доњи строј пута;  путни  

грађевински објекти:  мостови,  подвожњаци,  надвожњаци,  тунели,  галерије,  потпорни и  обложни  зидови;  објекти  за  
одводњавање - пропусти, јаркови, дренаже; саобраћајна сигнализација;опрема пута; аутобуска стајалишта; путни појас 
који  чини  пројектовани  попречни  пресек  пута  и  земљишни појас  ширине  најмање 1м са  обе  стране  рачунајући  од 
крајњих тачака попречног профила пута;  ваздушни простор изнад коловоза у висини од 7м, мерено од највише коте  
коловоза.

II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

Члан 7.
Под  управљањем  се  подразумева:  коришћење  општинских  и  некатегорисаних  путева  (вршење  јавних 

овлашћења  и сл.);  заштита општинских и  некатегорисаних  путева;  вршење инвеститорске  функције на  изградњи и 
реконструкцији  општинских  и  некатегорисаних  путева;  организовање  и  обављање  стручних  послова  на  изградњи, 
реконструкцији,  одржавању  и  заштити  општинских  и  некатегорисаних  путева;  уступање  радова  на  одржавању 
општинских и некатегорисаних путева,организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 
заштитом  општинских  и  некатегорисаних  путева;  планирање  изградње,  реконструкције,  одржавања  и  заштите 
општинских  и  некатегорисаних  путева;  означавање  општинских  некатегорисаних  путева  и  вођење  евиденције  о  
путевима и о саобраћајно техничниким подацима за те путеве.

Управљање општинским и некатегорисаним путевима представља делатност од општег интереса

Члан 8.
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Делатност управљања општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Нова Варош обавља 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош  (у даљем тексту: Управљач).

Приватним  путем,  односно  површином која  служи  за  прилаз  возила,  радних  машина  и  пољопривредне  
механизације, власник на непокретност управља истом и под заштитом је Суда.

Члан 9.
Скупштина  општине  на  предлог  Управљача  доноси  средњерочне  планове  (3-5  година)  изградње, 

реконструкције, одржавања и заштите општинских путева.
Управљач у  складу са  усвојеним  средњорочним планом,  доноси  годишње планове  радова  на  изградњи,  

реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, а на предлог месних заједница доноси програме изградње,  
реконструкције одржавања некатегорисаних путева, уз сагласност Скупштине општине.

Члан 10.
Управљач прописује методологију вођења евиденције о општинским путевима уз сагласност Општинског 

већа.
Управљач  је  дужан  да  води  евиденцију  о  саобраћајно-техничким  и  другим  подацима  о  општинским 

путевима.

Члан 11.
Управљач је дужан да у року од 15 дана од достављања употребне дозволе за новоизграђен општински или 

некатегорисан  пут  или  објекат  на  њима,  поднесе  захтев  за уписивање  права  коришћења  општинског  или 
некатегорисаног  пута  или  објекта  на  њима,  као  и  права  службености  и  других  права  одређених  законом  која  се  
установљавају на овим путевима у корист других лица у јавне књиге и званичне евиденције у које се уписују права на  
непокретности.

Управљач, односно лице у чију је корист установљено неко од права из става 1. овог члана, дужно је да у 
року од 15 дана од дана настанка  промена  на установљеним правима,  заснованих на законом прописаном правном 
основу,  поднесе захтев за упис промене,  односно брисање података,  у јавне књиге и званичне евиденције у које се 
уписују права на непокретности.

Члан 12.
Управљачу се поверава вршење јавних овлашћења, а која се односе на издавање:

1) Сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на пут;
2) Сагласност  за  грађење,  односно  постављање  водовода,  канализације,  топловода,  гасовода  и  других  сличних 
објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на путу и заштитном појасу пута;
3) Сагласности за измену саобраћајних површина, пратећих садржаја пута;
4) Сагласност на пројекте привремене саобраћајне сигнализације и опреме за измештање саобраћаја са државних 
путева на путеве у надлежности Општине;
5) Сагласности за одржавање спортске, односно друге јавне манифестације на путу;
6) Посебне дозволе за обављање ванредног превоза на путу;
7) Одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или 
оглашавање на путу и у заштитном појасу пута. Акти из става 1. овог члана морају да садрже саобраћајно-техничке  
услове.

Управљач је дужан да одлучи по захтеву за издавање сагласности, дозволе и одобрења из става 1. овог  
члана у року од 8 дана од дана подношења захтева.

Против аката из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу у року од 8 дана од дана 
достављања тог акта.

 Управљач је дужан да о актима о вршењу јавних овлашћења води евиденцију.

Члан 13.
Управљач је дужан да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту општинског пута и 

да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.
Управљач одговара за штету која настане корисницима општинског пута због пропуштања благовременог 

обављања  појединих  радова  на  редовном  одржавању  општинског  пута,  прописаних  овом  Одлуком,  Одлуком  о 
редовном  одржавању  општинских  путева  и  Годишњим  програмом  одржавања  општинских  путева,  односно  због 
извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог извођења.

Управљач не одговара за штету уколико је обезбедио благовремено обавештавање корисника општинског  
пута одговарајућом хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом о оштећењима на општинском путу.

III ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 14.
Финансирање  изградње,  реконструкције,  одржавања  и  заштите  општинских  и  некатегорисаних  путева 

обезбеђује се из:
1)  Буџета општине опредељеног за ову намену;
2)  Буџета Републике;
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3) Финансијских кредита;
 4) Накнада за уређење грађевинског земљишта;
 5) Накнада за коришћење грађевинског земљишта;
 6) Годишње накнаде за моторна возила, тракторе и прикључна возила;
 7) Годишње накнаде за возила на моторни погон која нису обухваћена тачком 6. овог члана;
 8) Накнада за ванредни превоз;
9)  Накнада  за  постављање рекламних  табли,  рекламних  паноа,  уређаја  за  сликовно или звучно  обавештавање или 
оглашавање на путу, односно на другом земљишту које користи управљач пута, у складу са прописима;

10) Накнада за прекомерно коришћење пута, његовог дела или путног објекта;
11) Накнада за закуп делова земљишног појаса пута;
12) Накнада за закуп другог земљишта које користи управљач пута;
13) Локална комунална такса;
14) Средстава  домаћих  и/или  страних  привредних  субјеката  или  физичких  лица,  као  и  других  облика  удружених 
средстава (самодоприноси и сл.).

Члан 15.
Висину накнаде из члана 14. тачка 6. одређује Влада Републике Србије, а остале накнаде из члана 14. (тачке  

4, 5, 7-13) прописује Скупштина општине на предлог Управљача.

Члан 16.
У погледу наплате накнада утврђених овом Одлуком,  контроле,  камате,  повраћаја,  застарелости,  казне и 

остало што није уређено овом Одлуком, примењиваће се одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска  
администрација.

IV ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 17.
Ради спречавања угрожавања стабилности општинских и некатегорисаних путева обезбеђивања услова за 

несметано одвијање саобраћаја и режим саобраћаја на овим путевима,носилац права службености на општинским и 
некатегорисаним путевима као и других права у складу са одлуком, може да изводи радове на путу (грађење, односно  
постављање  водовода,  канализације,  топловода,  гасовода,  телекомуникационих  и  електро  водова,  инсталација, 
постројења и других сличних објеката) само ако је за извођење тих радова прибавио сагласност Управљача.

Управљач је дужан да обезбеди контролу извођења радова из става 2. овог члана.

Члан 18.
Забрањено је из  било ког  нерешеног  имовинско-правног  разлога  извршити редукцију  или обустављање 

саобраћаја , запречавање, оштећење или рушење коловоза и елемената попречног профила или објекта општинског и 
некатегорисаног пута.

Отклањање узрока имовинско-правног проблема одвија се у поступку пред надлежним судом.

Члан 19.
Заштитни појас јесте површина уз ивицу земљишног појаса на спољну страну, висине 7м од највише тачке  

коловоза у попречном профилу, а чија ширина износи на:
- на општинским путевима................................................................................. 5 м

- на некатегорисаниим путевима........................................................................3 м
У  заштитном појасу поред  општинских и некатегорисаних путева  ван насеља забрањено је постављање 

постројења,  уређаја  и  инсталација  које  не  припадају  инфраструктурним  системима,  градити  стамбене,  пословне, 
помоћне и сличне зграде, бунаре, резервоаре, септичке јаме и друге грађевинске објекате, стварати депоније материјала,  
отпада и смећа.

У  заштитном  појасу  поред  општинских  и  некатегорисаних  путева  ван  насеља  могућа  је  изградња 
саобраћајних површина пратећих садржаја ових путева, као и постројења, уређаја и инсталација које служе потребама  
ових путева и саобраћаја на њима.

У  заштитном  појасу  може  се  градити,  односно  постављати  водовод,  канализација,  топловод,  гасовод, 
телекомуникациони и електро вод, уз претходно прибављену сагласност Управљача, а у свему у складу са одредбама  
Закона из области планирања и изградње.

Ограде, дрвеће и други засади у заштитном појасу могу се подизати тако да не ометају прегледност на путу,  
не угрожавају безбедност саобраћаја и не ометају или спречавају радове на одржавању  пута.

Одредбе из става 1. овог члана се примењују ако није другачије одређено планским актом.
У зони заштитног појаса власник поседа је дужан да површину заштитног појаса одржава на начин да се не  

омета прегледност пута и угрожава безбедност саобраћаја.
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Уколико је зона прегледности шира од зоне заштитног појаса, власник поседа дужан је да површину зоне 
прегледности  изван  заштитног  појаса  одржава  на  начин  да  се  не  омета  прегледност  пута  и  угрожава  безбедност 
саобраћаја.

Члан 20.
Појас контролисане  изградње поред  општинских  путева  износи  5 метара  од  границе  заштитног  појаса, 

поред некатегорисаних путева износи 3 метара од границе заштитног појаса, уколико није другачије одређено планским  
актом.

Члан 21.
Удаљеност било ког дела стуба далековода висине до 10м, стубне трафо станице или ниско- напонског вода  

од ивице коловоза, по правилу, не сме бити мања од 10м, а у изузетним случајевима 5м, односно, за случај када се на 
стубу ниско-напонске мреже поставља и јавна расвета може се смањити на најмање 3м. Стубови водова и стубови за  
пренос других сигнала (ТВ, базне станице и сл.) висине преко 10м морају бити удаљени од ивице коловоза најмање за  
висину тог стуба. Сигурносна висина било ког енергетског вода износи 7м за високо напонске водове до 110кв, а 6м за  
нисконапонске електро водове, телекомуникационе водове и друге водове.

Угао преласка ваздушног вода не сме бити мањи од 30 степени, изузетно 20 степени.
Одредбе става 1. и 3. овог члана односе се и на телекомуникационе ваздушне водове.
Одредбе овог члана примењују се и на насељена места, осим ако планским актом није другачије одређено.

Члан 22.
На  раскрсници  општинског  и  некатегорисаног  пута  са  другим  путем  и  укрштања  општинског  и 

некатегорисаног пута са железничком пругом у истом нивоу мора се обезбедити зона потребне прегледности у складу  
са законом о безбедности у железничком саобраћају и прописима о начину укрштања железничке пруге и пута у нивоу.  
Управљач је обавезан да располаже потребном документацијом којом се дефинише зона  потребне  прегледности на 
укрштању пута са железничком пругом у нивоу.

Управљач  над  општинским и  некатегорисаним  путевима  је  обавезан  да  располаже  потребном 
документацијом о зони потребне прегледности на укрштању општинских путева са путевима истог или вишег реда у 
истом нивоу.

Члан 23.
Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима, уграђеним у општински и 

некатегорисани пут,  дужно је да одржава тај  објекат,  постројење,  уређај,  инсталацију и вод, на начин којим се не  
оштећује  општински  и  некатегорисани  пут,  односно  не  угрожава  безбедност  саобраћаја  или  не  омета  одржавање 
општинског и некатегорисаног пута.

У случају оштећења, односно квара, објеката, постројења, уређаја, инсталација или водова из става 1. овог 
члана, лице које управља тим објектима дужно је да без одлагања приступи идентификацији и локализацији оштећења, 
односно квара који може нанети штету путу или путном објекту, угрозити животе људи и безбедност саобраћаја или 
изазвати еколошке последице по околину и истовремено за неопходне радове, код надлежног органа општинске управе 
поднесе захтев за издавање одобрења за њихово извођење.

Лице из става 1.  овог  члана о насталом квару одмах по сазнању обавештава Управљача, а радовима на  
отклањању  оштећења,  односно  квара,  по  добијеном  одобрењу  надлежног  органа  општинске  управе,  приступа  по  
претходно прибављеној сагласности Управљача, са саобраћајно-техничким условима.

 Трошкове  извођења  радова  из  става  2.  и  3.  овог  члана,  као  и  трошкови  извођења  радова  на  враћању  
општинског и некатегорисаног пута у првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана.

Члан 24.
Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред општинског и некатегорисаног пута, ако 

се тиме умањује прегледност на путу.
Члан 25.

За измену саобраћајних површина пратећих садржаја општинског пута потребно је прибавити сагласност 
Управљача.

Члан 26.
Сусед општинског и некатегорисаног пута дужан је да омогући слободно отицање воде и одлагање снега са  

пута на његово земљиште, уз накнаду проузроковане штете.
Сусед  општинског  и  некатегорисаног  пута  дужан  је  да  омогући  прилаз  путу  или  путном  објекту  ради 

извођења радова на одржавању пута или путног објекта, уз накнаду проузроковане штете.
Сусед општинског и некатегорисаног пута дужан је да: уредно одржава путне канале за одвод површинских  

вода; изгради пропусте на улазима  у своје  парцеле;  уредно  сече и на други начин уклања дрвеће,  шибље и друго  
растиње које расте у заштитном појасу, а смета проходности пута, прегледности и на други начин  угрожава безбедност  
саобраћаја, изузев живих ограда у висини до 1м, уколико планским актом није другачије одређено.

Управљач је дужан да закључи уговор  са суседом општинског и некатегорисаног  пута  да на суседовом 
земљишту изгради одводне канале и друге уређаје за одвођење воде од трупа пута као и да постави привремене или 
сталне уређаје и регулације, односно подигне засаде, за заштиту пута и саобраћаја на њему од снежних лавина, сметова  
и других штетних утицаја, ако се исти не могу изградити, поставити, односно подићи на путу.
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Одредбе  става  1.  до  4.  овог  члана  сходно  се  примењују  и  на  власнике,  односно  непосредне  држаоце 
земљишта,кориснике земљишта, у случају када се њихово земљиште користи у исте сврхе.

Члан 27.
Ради заштите општинског пута,  на деоницама на којима је изражена појава ерозије и спирања земљишта,  

Управљач је дужан, ако природа земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као и земљишни појас озелени 
травом, украсним шибљем и другим растињем тако да се не омета прегледност на путу.

Засади из става 1. овог члана морају се уредно одржавати и обнављати у складу са чланом 19. ове Одлуке.

Члан 28.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање (у даљем 

тексту: натпис), могу се постављати:
- поред општинског пута на удаљености од најмање 5 метара, мерено на спољну страну од ивице коловоза;

- поред некатегорисаног пута на удаљености од најмање 3 метара, мерено на спољну страну од ивице коловоза;
Постављање натписа врши се на основу одобрења, које има рок важења, а које издаје Управљач.
О издатим одобрењима Управљач обавештава инспекцијски орган локалне самоуправе надлежан за послове 

саобраћаја.
Управљач води евиденцију о издатим одобрењима.
Натписе је дужно да одржава лице које је захтевало њихово постављање.
По истеку рока важења одобрења за постављање натписа, лице које је поставило натпис, дужно је да га  

уклони.
Уклањање постављеног натписа може да обави и Управљач на основу истека рока важења из одобрења за 

постављање натписа, а уз накнаду трошкова уклањања од стране лица које је поставило натпис.

Члан 29.
На општинском и некатегорисаном путу забрањено је нарочито:

1) привремено или трајно заузимање пута;
2) извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута;
3) извођење радова носилаца права службености и других права установљених на путу, којима се оштећује пут или  
угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
4) испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут;
5) спречавање отицања вода са пута,  а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречавање даљег 
отицања вода ка њиховим реципиентима;
6) градити прикључак прилазног пута или суседних парцела на пут без сагласности Управљача;
7) просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут;
8) замашћивање пута са савременим коловозом мазивима или другим сличним материјалима;
9) постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута,  којима се омета одвијање 
саобраћаја на путу;
10 ) орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и земљишном појасу;
11) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, гране, камени блокови, плугови,  
дрљаче и сл.);
12) спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала;
13) паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала;
14) наношење блата на пут са савременим коловозом;
15) пуштање стоке на пут, без надзора, напасање и напајање стоке на путном земљишту;
16) окретање  запреге,  трактора,  плуга  и  других  пољопривредних  машина  и оруђа  при извођењу  пољопривредних 
радова;
17) кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова на путу са савременим коловозом;
18) укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја;
19) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута,
20) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу.

Члан 30.
Управљач је дужан да у обављању послова заштите општинских путева, свакодневно спроводи активности 

на утврђивању заузећа пута, бесправног извођења радова на путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се  
битно оштећује, или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу.

У обављању послова заштите некатегорисаних путева,  Месне заједнице су дужне да поступају на начин 
предвиђен у претходном ставу овог члана и о томе обавесте Управљача.

Управљач је дужан да, у случајевима из става 1.и става 2. овог члана, без одлагања, поднесе писани захтев  
који  се  заснива  на  тачном,  потпуном  и  одређеном  чињеничном  стању  надлежној  инспекцији  за  путеве,  ради 
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предузимања инспекцијских мера уз  који је дужан да достави ситуациони план издат од надлежног органа,  односно 
овлашћеног лица, у случајевима кад је тај план подесно доказно средство за утврђивање чињеничног стања.

Члан 31.
Управљач покреће поступак код органа општинске управе надлежног за послове саобраћаја за ограничавање 

коришћења општинског или некатегорисаног пута, ако је пут у таквом стању да:
1) саобраћај није могућ или је могућ саобраћај појединих врста возила;
2) саобраћај појединих врста возила може бити штетан за пут и 
3) то захтевају основани разлози који се односе на заштиту пута и безбедност саобраћаја.         
Истовремено са покретањем поступка из става 1. Управљач предузима мере обезбеђења пута постављањем припадајуће  
саобраћајне  сигнализације и  о предузетим мерама  обавештава  Министарство  унутрашњих послова  и јавност,  путем 
средстава јавног информисања.

Члан 32.
Моторна  и  прикључна  возила  која  саобраћају  на  општинском  и  некатегорисаном  путу,осим  возила  са 

гусеницама,морају имати точкове са пнеуматицима.
Возило са гусеницама може саобраћати на општинском и некатегорисаном путу са савременим коловозним 

застором, ако су гусенице заштићене облогама са равним површинама или другим одговарајућим облогама.
Возила  војске Србије не морају да испуњавају услове из става 2 овог члана,  а Управљач има право на 

накнаду штете која је тиме проузрокована.
Запрежна возила укупне масе преко једне тоне могу саобраћати на општинском и некатегорисаном путу ако  

имају точкове са пнеуматицима.
Члан 33.

Превоз возилом које само, или са теретом премашује прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну  
масу, ширину, дужину или висину, сматра се ванредним превозом у смислу Закона о јавним путевима и ове Одлуке.

Ванредни превоз, у превозу у друмском саобраћају на територији општине Нова Варош, може се обављати 
на општинским и некатегорисаним путевима на основу посебне дозволе коју издаје Управљач , за сваки појединачни 
превоз, којом се одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз.

О издатим дозволама из става 2. овог члана Управљач води евиденцију и писано обавештава Министарство 
унутрашњих послова и инспекцијски орган општинке управе надлежан за послове саобраћаја.

Ванредни превоз може да се обавља на општинском и некатегорисаном путу без издате дозволе из става 2.  
овог члана, ако се тај превоз обавља ради интервенције приликом елементарних и других непогода, као и за потребе 
одбране земље.

Лице  које  обавља ванредни  превоз  из  става  4.  овог  члана  дужно је  да  о  обављаном  превозу  обавести  
Министарство  унутрашњих послова и Управљача.

Члан 34.
Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих дозвољених осовинских оптерећења, укупне масе и 

димензија возила, која саобраћају на општинском и некатегорисаном путу, врше овлашћено службено лице Полицијске  
управе и овлашћено лице Инспекцијског органа општинске управе надлежног за послове саобраћаја.

Возило којим се обавља ванредни превоз без посебне дозволе из члана 29. став 2. ове Одлуке, искључују из  
саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу овлашћена лица из става 1. овог члана и одређују место паркирања 
возила до прибављања посебне дозволе.

Превозник,односно физичко или правно лице ,коме је у вршењу ванредног превоза искључено возило,дужан 
је да на месту паркирања које му је одређено,обезбеди возило.

За време  трајања искључења из  саобраћаја,  забрањено је коришћење возила  које  је  у  вршењу контроле  
искључено из саобраћаја.

Члан 35.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да тај превоз обавља у складу са дозволом из члана 33. став 2. 

ове Одлуке.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету Управљачу општинског и некатегорисаног  

пута причињену обављањем ванредног превоза на путу.

Члан 36.
Привремено или трајно учешће теретних возила са више од 50% у свим извршеним превозима  терета на 

одређеном  општинском  или  некатегорисаном  путу  или  његовом  делу  за  потребе  лица  које  обавља  делатност  чија 
природа захтева тако извршене превозе (експлоатација камена, минерала, угља, дрвета и сл.), сматра се прекомерним 
коришћењем тог пута, односно његовог дела у смислу ове Одлуке.

Учешће теретних возила лица које обавља делатност из става 1. овог члана, утврђује Управљач на основу 
просечног годишњег дневног саобраћаја теретних возила прописане носивости и то најмање четвороструким бројањем 
саобраћаја на изворној - циљној локацији.

Лице из става 1 овог члана дужно је да плаћа накнаду Управљачу општинског или некатегорисаног пута, за  
прекомерно коришћење тог пута према Уговору који закључује са Управљачем општинског или некатегорисаног пута.
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Лице  из  става  1.  овог  члана  дужно  је  да  надокнади  штету  Управљачу,  причињену  грубом  непажњом  
(просипање, остављање или бацање терета, замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама, механичко  
оштећење вучењем предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу и сл.)

Члан 37.
Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, ималац возила, односно терета  

дужан је да уклони:
 -  са  трупа  општинског  и  некатегорисаног  пута  одмах,  а  најкасније  у  року  од  два  часа  од  тренутка  

онеспособљавања возила, односно падања терета;
-  са земљишног појаса општинског и  некатегорисаног пута одмах, а најкасније у року од 12 часова од 

тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета.
Ако ималац  возила  или  терета  не  изврши уклањање  у  роковима  из  става  1.  овог  члана,  уклањање  ће  

извршити Управљач пута о трошку имаоца возила, односно терета, према следећем: 
-  са  трупа  општинског  и  некатегорисаног  пута,  најкасније у року  од  12  часова  од  тренутка 

онеспособљавања возила, односно падања терета;
-са  земљишног  појаса  општинског  и  некатегорисаног  пута  најкасније  у  року  од  24  часа  од  тренутка 

онеспособљавања возила, односно падања терета.
До уклањања возила, односно терета са општинског и некатегорисаног пута возило, односно терет који је  

испао морају бити прописно обележени.
Уклањање возила, односно терета, са трупа или земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута из 

ставова 1. и 2. овог члана мора се извршити тако да се не нанесе штета путу.

Члан 38.
Орган општинске управе надлежан за послове саобраћаја може забранити саобраћај или саобраћај одређене 

врсте возила на општинском или некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту, ако то захтева одржавање 
културне, спортске или друге манифестације, под условом да је могуће преусмеравање саобраћаја на друге путеве, по  
претходно  прибављеној  сагласности  Управљача,  на  коме  се  захтева  одржавање  културне,  спортске  или  друге 
манифестације.

О забрани саобраћаја  из става 1.  овог  члана,  Орган општинске  управе надлежан за послове саобраћаја, 
дужан је да обавести Министарство унутрашњих послова и Управљача.

Управљач је дужан да о забрани саобраћаја из става 1. овог члана, благовремено обавести јавност путем 
средстава јавног информисања или на други уобичајени начин и предузме потребне мере обезбеђења.

Организатор  културне,  спортске  или  друге  манифестације  сноси  трошкове  забране  саобраћаја, 
преусмеравања саобраћаја, обавештавања јавности и предузетих мера обезбеђења.

Члан 39.
Управљач је дужан да благовремено и на погодан начин обавештава јавност и кориснике путева о стању и  

проходности општинских путева, а у случају ограничења, обуставе и забране саобраћаја на општинском путу, у року од  
24 часа пре почетка примене наведених мера.

Члан 40.
Управљач  обезбеђује  на  општинским  и  некатегорисаним  путевима  постављање,  замену,допуну  и 

обнављање саобраћајне  сигнализације,  опреме  пута  и  објеката  и  опреме  за  заштиту пута,саобраћаја  и  околине,  на  
основу  решења  о  техничком  регулисању  саобраћаја  које  издаје  Орган  општинске  управе  надлежан  за  послове  
саобраћаја.

Управљач је дужан да обезбеди редовно чишћење саобраћајне, сигнализације и опреме тих путева.

Члан 41.
Орган општинске управе надлежан за техничко регулисање, забраниће саобраћај, или саобраћај одређене 

врсте возила, на путу, његовом делу или путном објекту, на предлог Управљача, у следећим случајевима, ако:
1) се пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај или се не може одвијати саобраћај одређене  
врсте возила;
2) би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету путу, његовом делу или путном објекту;
3) то захтева извођење радова на реконструкцији пута и
4) то захтевају други разлози заштите пута и безбедности саобраћаја на том путу.

Општа забрана саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту, може 
бити привремена, а забрана саобраћаја за одређене врсте возила на том путу, његовом делу или путном објекту, може 
бити привремена или стална.

V ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 42.
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Одржавањем општинских и некатегорисаних путева  у смислу ове Одлуке сматрају се радови којима се 
обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута.

Управљач је дужан да при извођењу радова из става 1. овог члана обезбеди несметан и безбедан саобраћај и  
очува употребну вредност пута.

 Одржавање општинских и некатегорисаних путева обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање.

Члан 43.
Радове на одржавању општинских и некатегорисаних путева инвестира Управљач.

Члан 44.
Радови на редовном одржавању општинског пута, ради обезбеђења функционалности пута, јесу нарочито:

1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;
2) местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута;
3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса;
4) уређење банкина;
5) уређење и очување косина насипа, усека и засека;
6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута;
7) поправка путних објеката;
8) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме пута;
9) чишћење саобраћајне сигнализације и опреме пута;
10) кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу;
11)чишћење снега  са коловоза,  пешачких  стаза у  путном  појасу,  аутобуских  стајалишта,  паркиралишта,  банкина  и 
ригола.

Радови на редовном одржавању некатегорисаних путева, ради обезбеђења функционалности пута, спроводе  
се у складу са програмом одржавања који доноси Управљач у складу са одредбама члана 9. став 2. ове Одлуке.

Члан 45.
Радови  на  периодичном  одржавању  општинских  путева  обухватају:  ојачање  коловозне  конструкције, 

рехабилитацију и појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:

1) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
2) обрада површине коловозног застора или заптивање;
3) наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости;
4) корекција облика постојећег застора или коловоза.
 Радови на рехабилитацији општинског пута јесу  нарочито:
1) селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба коловоза на 
јавном путу, односно његовом делу;
2) замена сложених дилатационих справа,  изолације,  коловоза,  ограда,  сливника,  лежишта, оштећених секундарних 
елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;
3) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција  мостова, надвожњака, подвожњака и вијадуката;
4) замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
5) постављање нове саобраћајне сигнализације на општинском путу, односно његовом делу.

Радови на појачаном одржавању општинских путева (побољшање општинског пута), јесу нарочито:
1) ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина;
2) проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа пута на краћим деловима пута;
3) проширење раскрсница у нивоу;
4) замена дренажних система и хидроизолације у тунелима и санација или замена тунелске облоге;
5) санирање клизишта и одрона;
6) санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова;
7) замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са општинског пута и путног објекта;
8) постављање нове опреме пута и нових објеката и опреме за заштиту пута,  саобраћаја и околине на општинском 
путу, односно његовом делу.
9) формирање нових аутобуских стајалишта изван коловоза пута.

Радови из ставова 2. и 3. треба да се изводе на основу пријаве уз коју се прилаже техничка документација  
која садржи: технички опис радова који се изводе, предмер и предрачун радова, ситуациони приказ деонице пута са 
саобраћајном сигнализацијом на којој се изводе радови и пројекат регулисања саобраћаја за време извођења радова.

Радови из става 4. овог члана изводе се према техничкој документацији која се израђује у складу са Законом  
о јавним путевима, техничким прописима и стандардима и која садржи: општи део, пројектни задатак, технички опис, 
ситуациони  план,  уздужни  профил,  попречне  профиле,  детаље потребне  за  извођење  радова,  пројекат  саобраћајне 
сигнализације и опреме, опис радова са предмером и предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за време извођења 
радова и техничку контролу техничке документације.

Техничку  документацију  из  става 6.  овог  члана,  пре почетка  извођења радова  на  појачаном одржавању 
општинског пута оверава општински орган надлежан за послове урбанизма.
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Овера из става 7. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року од годину дана од дана 
извршене овере.

Општински  орган  надлежан  за  послове  урбанизма,  образује  Комисију  за  технички  преглед  изведених 
радова на појачаном одржавању општинског путева и улица и издаје потврду о пријему тих радова.

Члан 46.
Радови  на  периодичном  одржавању  некатегорисаног  пута  обухватају:  ојачање  коловозне  конструкције, 

рехабилитацију и појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:

1) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
2) наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости.

Радови на рехабилитацији некатегорисаног пута јесу нарочито:
1) селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора;
2) замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
3) постављање нове саобраћајне сигнализације.

Радови на појачаном одржавању некатегорисаног пута (побољшање некатегорисаног пута), јесу нарочито:
1) проширење коловозне конструкције на краћим деловима пута;
2) проширење раскрсница у нивоу;
3) санирање клизишта и одрона;
4) санација и израда потпорних и обложних зидова;
5) формирање нових аутобуских стајалишта изван коловоза пута.

               Одредбе ове Одлуке које се односе  на поступак појачаног одржавања општинских путева, односе се  и на  
поступак појачаног одржавања некатегорисаних путева.

Члан 47.
Радови  на  ургентном  одржавању  општинских  и  некатегорисаних  путева  обухватају  радове  условљене 

елементарним непогодама и ванредним околностима,  у циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања 
саобраћаја, а у складу са Одлуком о ургентном одржавању општинских и некатегорисаних путева.

Члан 48.
Општинско веће,  на предлог  Управљача, доноси акт о редовном,  периодичном  и ургентном одржавању 

општинских и некатегорисаних путева којим се ближе уређују врсте и обим радова, технички услови и начин извођења 
радова на општинским и некатегорисаним путевима.

Члан 49.
Радови на одржавању општинских,  некатегорисаних путева по правилу се изводе тако да се не забрањује  

саобраћај на општинском путу.
У случају да се радови из става 1. овог члана не могу извести без забране саобраћаја на општинском путу, 

општински  орган  послове  саобраћаја,  по  претходно  прибављеном  мишљењу  Министарства  унутрашњих  послова,  
доноси  решење  о  забрани  саобраћаја,  у  којем  утврђује  којим  ће  се  другим  путем  одвијати  саобраћај  и  под  којим 
условима уз сагласност Управљача пута. 

У случају забране саобраћаја из става 2. овог члана, Управљач пута на коме је забрањен саобраћај дужан је 
да путем средстава јавног информисања обавести јавност 24 часа пре почетка забране саобраћаја.

Члан 50.
У случају елементарних непогода  или прекида саобраћаја  на општинском  путу  Управљач поступа  на основу 

посебног плана за отклањање последица од елементарних непогода.

VI ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ИЗГРАДЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  ОПШТИНСКИХ  И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 51.
Изградња и реконструкција општинског пута врши се у складу са Законом којим се уређује планирање и  

изградња, Законом о јавним путевима и овом Одлуком.
Изградња и реконструкција некатегорисаног пута врши се у складу са законом којим се уређује планирање  

и изградња и овом Одлуком.
За изградњу и реконструкцију општинског пута, поред идејног пројекта тог пута, израђују се, по потреби, и 

следећи идејни пројекти: раскрсница, објеката за потребе пута, саобраћајне сигнализације и опреме пута.
Главни пројекат  изградње и реконструкције  општинског  пута  садржи елементе дефинисане  у складу са  

Законом којим се уређује планирање и изградња и Законом о јавним путевима.

Члан 52.

Страна 12



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ               23. мај 2013. године

Уколико инвеститор радова на изградњи или реконструкцији општинског или некатегорисаног пута или 
путног  објекта  на  њима,  није  Управљач  општинским  и  некатегорисаним  путевима,  сагласност  на  техничку 
документацију за изградњу или реконструкцију пута или путног објекта даје Управљач.

Изграђен  или  реконструисан  пут  или  путни  објекат,  Инвеститор  је  дужан  да,  са  одговарајућом 
документацијом, преда Управљачу, најкасније 8 дана по добијању употребне дозволе.

Члан 53.
Општински пут мора да се изгради тако да има најмање две саобраћајне траке у равни  коловоза.
Општински пут мора да се изгради тако да буде оспособљен да поднесе осовинско оптерећење од 11,5 тона 

по осовини, изузетно 6 тона по осовини.
 Некатегорисани пут  мора да се изгради тако да буде оспособљен да поднесе осовинско оптерећење од 

најмање 6 тона по осовини,изузетно 3 тоне по осовини.

Члан 54.
При изградњи путева у надлежности општине морају се испунити следећи услови:
За општинске путеве I реда:

 -да саобраћајне траке буду широке најмање по 3,00 метра, с тим што се, зависно од конфигурације терена, 
густине и структуре саобраћаја, ширина саобраћајне траке може смањити до 2,50 метара, 

-да остали елементи пута (полупречник кривине, уздужни нагиб, ивична трака и сл.) омогућавају безбедан  
саобраћај за веће брзине, а најмање за брзину од 50 км на час, а изузетно 40 км на час на планинским превојима и  
другим неповољним планинским теренима;

За општинске путеве II реда:
-да саобраћајне траке буду широке најмање по 2,70 метра, с тим што се, зависно од конфигурације терена,  

густине и структуре саобраћаја, ширина саобраћајне траке може
смањитидо 2,50 метара,

- да остали елементи пута (полупречник кривине, уздужни нагиб, ивична трака и сл.) омогућавају безбедан 
саобраћај за веће брзине, а најмање за брзину од 40 км на час, а изузетно 30 км на час на планинским превојима и  
другим неповољним планинским теренима;

За некатегорисане путеве :
-да саобраћајне траке буду широке најмање по 2,50 метра, с тим што се, зависно од конфигурације терена,  

густине и структуре саобраћаја, ширина саобраћајне траке може смањити до 2,20 метара, изузетно једну саобраћајну 
траку најмање ширине 3,5метра која се ,зависно од конфигурације терена може смањити на 2,70 метара,  с тим да,  
зависно  од  прегледности  пута  на  растојању од  највише 300  метара  има  одговарајуће  проширење  за  мимоилажење 
возила у виду нише, ширине 2,5 метара и дужине 50 метара,

-да остали елементи пута (полупречник кривине, уздужни нагиб, ивична трака и сл.) омогућавају безбедан  
саобраћај.

Раскрснице на општинским путевима морају да буду изведене тако да се возила могу безбедно укључивати 
на пут и искључивати са пута.

Члан 55.
Земљани пут који се укршта или прикључује на општински пут мора се изградити са тврдом подлогом или 

са истим коловозним застором као и општински пут са којим се укршта, односно на који се прикључује, у дужини од  
најмање 10 метара, рачунајући од ивице коловоза општинског пута.

Прилазни пут који се прикључује на општински пут мора се изградити на начин да не ремети безбедност 
саобраћаја на општинском путу.

Трошкове изградње из ст. 1. и 2. овог члана сноси инвеститор изградње земљаног, односно прилазног пута,  
у дужини из става 1. овог члана.

Ако приликом изградње или реконструкције општински пут из става 1. овог члана пресеца земљани пут,  
трошкове изградње земљаног пута са тврдом подлогом или истим коловозним застором као и општински пут са којим се  
укршта, односно на који се прикључује,  сноси инвеститор радова на изградњи, односно реконструкцији општинског  
пута.

Члан 56.
Путни објекти општинског пута морају се изградити тако да ширина коловоза на путном објекту не сме да 

буде мања од ширине коловоза општинског пута.
Саобраћајна  површина  аутобуског  стајалишта  на  општинском  путу,  мора  се  изградити  ван  коловоза  

општинског пута.
Члан 57.

Инвеститор  је  дужан  да,  најмање  15  дана  пре  почетка  радова  на  изградњи,  односно,  реконструкцији 
општинског  пута  или  путног  објекта  о  томе  обавести  јавност  путем  средстава  јавног  информисања  или  на  други 
уобичајени начин.

Лица, који су имаоци и која су дужна да се старају о објектима, постројењима, уређајима, инсталацијама и  
водовима уграђеним у труп  општинског или некатегорисаног пута и у  земљишном појасу,  односно у путном објекту 
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(канализација,  водовод,  гасовод, електричне,  телекомуникационе  инсталације и сл.) тих путева,  усклађују радове са 
радовима на њиховој реконструкцији.

Инвеститор  је  дужан  да,  најмање  30  дана  пре  почетка  радова  на  изградњи,  односно,  реконструкцији 
општинског  или некатегорисаног  пута  или путног  објекта на њима, писано обавести лица из става 2.  овог члана о  
почетку радова.

Лица из става 2. овог члана дужна су да при реконструкцији или извођењу других радова на општинском 
или некатегорисаном путу о свом трошку, а при изградњи општинског или некатегорисаног пута о трошку инвеститора, 
изместе објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове, или их прилагоде насталим променама.

У случају да лица из става 2. овог члана не изместе,  односно не прилагоде објекте,  постројења, уређаје,  
инсталације  и  водове  до  почетка  извођења  радова на  изградњи,  односно  реконструкцији  општинског  или 
некатегорисаног пута или извођењу других радова на њима, одговарају за штету која настане због неблаговременог  
отпочињања извођења тих радова.

Члан 58.
А к о  п о с т о ј е ћ и  о п ш т и н с к и  и л и  некатегорисани  пут,  односно  његов  део,  треба  изместити  због 

грађења  другог  објекта  (железничка  инфраструктура,  каменолом,  акумулационо  језеро  и  сл.),  општински  или 
некатегорисани пут, односно његов део који се измешта, мора бити изграђен са елементима који одговарају категорији 
тог пута.

Трошкове измештања општинског или некатегорисаног пута, односно његовог дела, из става 1. овог члана, 
сноси  инвеститор  објекта  због  чије  изградње  се  врши измештање  општинског  или  некатегорисаног  пута,  односно 
његовог дела, ако се другачије не споразумеју инвеститор и Управљач.

Члан 59.
У случају укрштања општинског или  н е к а т е г о р и с а н о г  п ут а  с а  ж е л е з н и ч к о м  инфраструктуром 

због  изградње  општинског  или  некатегорисаног  пута,  односно  железничке  инфраструктуре,  трошкове  изградње 
надвожњака или подвожњака, сноси инвеститор изградње тог пута, односно те железничке инфраструктуре.

Члан 60.
Ако  је  укрштање  са  инфраструктурним  системом  изведено  изградњом  подвожњака  за  општински  или 

некатегорисан пут, изграђени подвожњак сматра се објектом инфраструктурног система.
Г о р њ и  с т р о ј  о п ш т и н с к о г  и л и  некатегорисаног пута испод подвожњака из става 1.  овог члана са 

опремом и  с а о б р а ћ а ј н о м  сигнализацијом пута,  као и системом за одводњавање површинских и подземних вода, 
потребним за правилно и безбедно коришћење пута, сматра се објектом пута.

Ако  је  укрштање  са  инфраструктурним  системом  изведено  изградњом  надвожњака  за  општински  или 
некатегорисани пут, изграђени надвожњак сматра се објектом пута.

Инфраструктурни  систем  испод  надвожњака  из  става  3.  овог  члана,  са  инсталацијама  и  постројењима 
потребним за правилно и безбедно коришћење тог система, сматра се објектом инфраструктурног система.

Одредбе  става  1.  до 4.  овог  члана,  сходно  се  примењују  и  кад због  промене  категорије  пута,  односно  
промене категорије инфраструктурног система, долази до изградње подвожњака или надвожњака.

Члан 61.
Планским  актом  се,  дефинишу  деонице  и  елементи  општинског  пута,  путни  објекти  са  додатним 

елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и 
друга сигнализација, бициклистичке стазе, пешачке стазе и сл.), објекти и опрема која одговара потребама насеља.

Изградњом деонице општинског пута, односно путног објекта у смислу става 1. овог члана, не може да се 
наруши континуитет трасе тог пута и саобраћаја на њему.

Члан 62.
На  предлог  месне  заједнице,  групе  грађана,  превозника  који  обавља  линијски  превоз  путника,  на 

општинском и некатегорисаном путу може се формирати аутобуско стајалиште уз сагласност  Управљача и одобрење 
општинског органа надлежног за питања саобраћаја.

Трошкове  изградње  аутобуског  стајалишта  из  става  1.  овог  члана  сноси  месна  заједница или 
заинтересовани превозник.

Члан 63.
На местима подложним одроњавању или изложеним снежним наносима, бујицама и јаким ветровима, мора 

се обезбедити заштита општинског и некатегорисаног пута и саобраћаја:
1) изградњом сталних објеката (потпорни, обложни, преградни и ветробрански зидови и сл.);
2) сађењем заштитних шумских појасева и других засада и
3) постављањем привремених направа (палисаде, дрвене лесе, металне решетке, жичане мреже и сл.).

Члан 64.
Одредбе ове одлуке којима се уређује изградња општинских и некатегорисаних путева примењују се и на 

реконструкцију ових путева.
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Р е к о н с т р у к ц и ј о м  о п ш т и н с к о г  и л и  некатегорисаног пута у смислу ове Одлуке сматрају се радови 
на постојећем путу, његовом делу и путном објекту, којима се мењају положај трасе пута у појасу његовог основног  
правца, конструктивни елементи, носивост, стабилност или проширује коловоз.

Употребну д о з в о л у  за општински и  некатегорисани пут из става 2. овог члана издаје општински орган 
надлежан за послове урбанизма.

Члан 65.
П р о ј е к т о в а њ е ,  и з г р а д њ а ,  о д н о с н о  реконструкција  општинског  или  некатегорисаног  пута  и 

коришћење материјала врши се применом техничких прописа и стандарда за ту врсту објеката, односно материјала у 
складу са одредбама из ове Одлуке.

Општински  и  некатегорисани  путеви  морају  да  се  планирају,  пројектују  и  граде  тако да  се  планска  и  
техничка решења ускладе са најновијим знањима технике пројектовања и изградње путева, са захтевима безбедности 
саобраћаја, са економским начелима и мерилима за оцену оправданости њихове изградње и са прописима о заштити 
животне средине, тако да штетни утицаји на средину због очекиваног саобраћаја буду што мањи.

Општински и некатегорисани путеви, њихов део и путни објекат подобни су за употребу када се на начин  
прописан законом утврди да изграђени или реконструисани пут, његов део или путни објекат у погледу безбедности 
саобраћаја испуњава техничке прописе и стандарде који се односе на ту врсту објеката.

Члан 66.
Управљач је дужан да путем средстава јавног информисања објави предају изграђеног или реконструисаног 

општинског пута на употребу.

VII НАДЗОР
Члан 67.

Надзор  над  спровођењем  дела  ове  одлуке  којом  се  уређује  изградња  и  реконструкција  општинских  и  
некатегорисаних  путева  врши  грађевински  инспектор,односно  инспектор  за  саобраћај  и  путеве  (јединствено: 
инспектори) у делу Oдлуке који се односи на заштиту , одржавање и б е з б е д н о с т  с а о б р а ћ а ј а  н а  о п ш т и н с к и м 
и  некатегорисаним путевима.

Члан 68.
Инспектори  не  могу да израђују или учествују  у изради техничке  документације  и  техничкој  контроли 

техничке документације за објекте који су предмет инспекцијског надзора и да врше стручни надзор над изградњом,  
односно извођењем радова на објектима који су предмет инспекцијског надзора.

Члан 69.
Грађевински нспектор има право и дужност да проверава:

1) радове на изградњи и реконструкцији општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта;
2) техничку и другу документацију за изградњу и реконструкцију општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и  
путног објекта;
3) испуњеност  услова  прописаних  за  лица  која  врше  послове  пројектовања,  техничке  контроле  техничке 
документације, руковођења извођењем радова и вршења стручног надзора;
4) примену техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења радова и употребе материјала при  
изградњи и реконструкцији општинског  и некатегирисаног пута;
5) да ли је за изградњу и реконструкцију општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта издата 
грађевинска дозвола, односно да ли је грађевинска дозвола издата на прописан начин;
6) да ли се општински и некатегирисани пут,  његов  део и путни објекат  гради према  техничкоj документациjи на 
основу коjе jе издата грађевинска дозвола и да ли је та документација израђена у складу са прописима;
7 ) д а  л и  и з в о ђ а ч  р а д о в а  н а  и з г р а д њ и  и  реконструкцији општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и 
путног објекта води књигу инспекције и грађевински дневник на прописан начин;
8)да ли је почетак изградње општинског и некатегирисаног пута,  његовог дела и путног објекта, односно извођења  
радова пријављен на прописан начин;

Поред послова из става 1. овог члана грађевински инспектор обавља и друге послове утврђене законом.

Члан 70.
Инспектор за саобраћај и путеве има право и дужност да проверава:

1) услове одвијања саобраћаја на општинском и некатегирисаном путу;
2) с т а њ е  о п ш т и н с к о г  и  н е к а т е г о р и с а н о г  пута,његовог дела и путног објекта;
3) п р а в и л н о  о д р ж а в а њ е  о п ш т и н с к о г  и  некатегорисаног пута,његовог дела и путног објекта у складу са 
техничким и другим прописима и у с л о в и м а  којима се о с и г у р а в а  с п о с о б н о с т  општинског и некатегорисасног 
пута,његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
4) да ли се правилно и редовно спроводе мере заштите општинског и некатегорисаног пута,
5) да ли се општински и некатегорисани пут,његов део и путни објекат користи на основу издате употребне дозволе,
6) да ли се ванредни превоз врши са посебном дозволом.
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Поред послова из става 1.  овог члана инспектор за саобраћај и путеве обавља и друге послове утврђене  
законом и општинским одлукама из области саобраћаја .

Члан 71.
У  в р ш е њ у  и н с п е к ц и ј с к о г  н а д з о р а  грађевински инспектор је овлашћен да:

1) забрани извршење радова који се изводе противно закону и другим прописима,техничким прописима и стандардима 
и нормама квалитета приликом извођења радова и употребе материјала при изградњи, реконструкцији општинског и  
некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта,
2) нареди отклањање неправилности, односно забрани даље извођење радова приликом изградње и реконструкције 
општинског  и  некатегорисаног  пута,  његовог  дела  и  путног  објекта,  ако  утврди  да  извођач  радова  не  испуњава 
прописане услове;
3)нареди рушење општинског и некатегирисаног пута, његовог дела или путног објекта, за које није издата грађевинска  
дозвола за изградњу, односно реконструкцију;
4) нареди отклањање недостатака у утврђеном року, ако утврди да се приликом извођења радова и употребе материјала  
при  изградњи,  реконструкцији  општинског  и  некатегирисаног  пута,  његовог  дела  и  путног  објекта,  не  примењују 
технички прописи и стандарди и норме квалитета, а ако се у утврђеном року недостаци не отклоне, забрани, односно  
обустави даље извођење радова и нареди рушење и уклањање изграђених и реконструисаних делова  општинског  и 
некатегирисаног пута или путног објекта на којима нису отклоњени наређени недостаци;

Поред послова из става 1.овог члана грађевински инспектор обавља и друге послове утврђене законом и 
општинским одлукама.

Члан 72.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за саобраћај и путеве је овлашћен да:

1) нареди  рушење  и  уклањање  објеката  изграђених,  о д н о с н о  п о с т а в љ е н и х  у  з а ш т и т н о м  п о ј а с у 
општинског и некатегорисаног пута супротно одредбама ове Одлуке;
2) нареди рушење или уклањање ограда,  дрвећа,  засада,  грађевинског  и другог материјала и натписа подигнутих,  
остављених или постављених супротно одредбама ове Одлуке;
3) нареди рушење и уклањање објеката,  цевовода,  водова,  инсталација и ограда са општинског и некатегорисаног  
пута,  његовог дела, путног објекта и земљишног појаса осим објеката, цевовода,  водова и  и н с т а л а ц и ј а  з а  које је 
ус т а н о в љ е н о  п р а в о  службености или друго право одређено законом;
4) предложи органу  надлежном  за  техничко  регулисање  саобраћаја  забрану  саобраћаја  или  саобраћаја  одређене 
врсте возила, на општинском и некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту;
5) нареди отклањање недостатака на општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или путном објекту којима  
се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;
6) забрани радове који се изводе у непосредној близини општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног  
објекта, а који могу угрозити њихову стабилност и безбедност саобраћаја,
7) нареди инвеститору прибављање употребне дозволе, у року који не може бити краћи од 30 дана, ако утврди да се  
општински и некатегирисани пут,  његов  део или путни објекат,  за  који  је  издата грађевинска  дозвола,користи без  
употребне дозволе, а ако инвеститор не прибави употребну дозволу у утврђеном року, привремено забрани саобраћај на 
општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или путном објекту,
8)нареди  Управљачу  постављање  физичких  препрека  којима  се  онемогућава  прикључење  на  општински  и 
некатегорисани  пут,  прикључком  или  укрштањем  путева,  односно  прикључком  прилазног  пута  на  општински  и  
некатегирисани пут, без претходно прибављене сагласности Управљача општинског и некатегирисаног пута, односно 
одобрења за изградњу,
9)нареди уклањање депонија отпада и смећа отворених супротно одредбама ове Одлуке,
10)искључи из саобраћаја на општинском и некатегирисаном путу возило којим се обавља ванредни превоз без посебне  
дозволе;
11)нареди уклањање заустављеног или остављеног возила којим се омета коришћење општинског и некатегорисаног  
пута;

Члан 73.
Ако је општински или некатегирисани пут, његов део или путни објекат у таквом стању да се на њему не 

може одвијати  безбедан саобраћај,  инспектор  за саобраћај  и путеве  ће наредити да ће без одлагања предузму мере 
обезбеђења, а по потреби м о ж е  п р и в р е м е н о  з а б р а н и т и  с а о б р а ћ а ј  н а  општинском и некатегирисаном путу, 
његовом делу или путном објекту.

Члан 74.
Против  решења  инспектора  може  се  изјавити  жалба  Општинском  већу  у  року  од  осам  дана  од  дана  

достављања истог.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана  не одлаже извршење решења којим се:

1) забрањују, односно обустављају радови;
2) привремено забрањује саобраћај на општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или путном објекту;
3) наређује отклањање недостатака на општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или путном објекту којима 
се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;
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4) наређује рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, грађевинског  
и другог материјала са општинског и некатегирисаног пута,  његовог дела, путног објекта и земљишног појаса, осим 
објеката, цевовода, водова и и н с т а л а ц и ј а  з а  које је ус т а н о в љ е н о  п р а в о  службености или друго право одређено 
законом и
5)искључује из саобраћаја на општинском и некатегирисаном путу возило којим се обавља ванредни превоз без посебне  
дозволе.

Члан 75.
Инспектор за време обављања инспекцијских послова носи службену легитимацију и дужан је да је покаже  

лицу које контролише, пре извршења инспекцијског надзора.

Члан 76.
Инспектор  за  саобраћај  и  путеве,  ради  остваривања  прегледа,  има  право  да  на  општинским  и  

некатегирисаним путевима зауставља возила, осим возила Војске Србије, возила хитне помоћи и возила МУП-а.
Заустављање возила из става 1. овог члана врши се истицањем саобраћајног знака "забрањен саобраћај свим 

возилима у оба смера" на коме је уписано "СТОП".
Возач возила из става 1.овог члана обавезан је да заустави возило на истакнути саобраћајни знак ''СТОП''од  

стране инспектора за саобраћај и путеве.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 77.
Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које привремено или трајно заузме 

општински пут, поднеће се кривична пријава за кривично дело у складу са Законом о јавним путевима.
Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које изводи радове на општинском 

путу који нису у вези са изградњом, р е к о н с т р у к ц и ј о м ,  о д р ж а в а њ е м  и  з а ш т и т о м  општинског пута, поднеће 
се кривична пријава за кривично дело у складу са Законом о јавним путевима.

Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које изводи радове на општинском 
путу којима се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја, поднеће се кривична пријава за 
кривично дело у складу са Законом о јавним путевима.

Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које испусти воду, отпадну воду и  
другу течност на општински пут, поднеће се кривична пријава за кривично дело у складу са Законом о јавним путевима.

Против  предузетника,  одговорног  лица  у  правном  лицу и  физичког  лица  које  подиже засаде,  ограде  и 
дрвеће,  оставља предмете и материјале,  поставља постројења и уређаје,  гради објекте или врши друге  р а д њ е  које 
ометају прегледност општинског пута, поднеће се кривична пријава за кривично дело у складу са Законом о јавним  
путевима.

Члан 78.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, а новчаном казном од 

50.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај предузетник, ако:

1) гради објекте и поставља постројења, уређаје и инсталације супротно члану 19. став 2. ове Одлуке;
2) гради, односно поставља, водовод, гасовод, канализацију, топловод и други сличан објекат, као и телекомуникационе 
и електро водове,  инсталације,  постројења и сл,без  сагласности,  односно супротно начину и условима утврђеним у 
издатој сагласности управљача општинског и некатегорисаног пута;(члан 19.став 4.);
3)  при  реконструкцији  или  извођењу  других  радова  на  општинском  путу  не  изместе  
објекте,постројења,уређаје,инсталације и водове уграђене у труп општинског или некатегорисаног  пута и у земљишном 
појасу,односно у путном објекту или их не прилагоде насталим променама;(члан 57.став 4.);
4) подиже далеководе и стубне трафо-станице код укрштања далековода супротно члану 21;
5)  поставља  постројења,  уређаје  и  инсталације  које  не  припадају  инфраструктурним  системима,гради  стамбене, 
пословне,  помоћне  и  сличне  зграде,  бунаре,  резервоаре,септичке  јаме  и  друге  грађевинске  објекте,ствара  депоније 
материјала,отпада и смећа у заштитном појасу;(члан 19.став 2.);
6) подиже ограде,дрвеће и засаде поред општинских и некатегорисаних путева супротно члану 19.став 5. ове Одлуке;
7) оставља грађевински и други материјал поред општинског и некатегорисаног пута супротно члану 24. ове Одлуке;
8) обавља ванредни превоз без посебне дозволе Управљача (члан 35.став 1.);
9) гради прикључак прилазног пута на општински и некатегорисани пут без сагласности Управљача општинског пута; 
(члан 29.тачка 6.);
10) не изгради земљани пут који се укршта или прикључује на општински пут на начин прописан у члану 55.став 1. ове  
Одлуке;
11) не изгради прилазни пут који се прикључује на општински пут на начин прописан у члану 55. став 2. ове Одлуке;
12) ако сусед пута не извршава дужности које прописује члан 26.став 1.,2. и 3. ове Одлуке;
13) поставља на општинском или некатегорисаном путу натписе,супротно одредби члана 28.став 1. ове Одлуке;
14)поставља на општинском путу натписе без одобрења Управљача општинског пута(члан 28.став 2.);
15) не одржава натписе који су постављени на општински пут,односно поред тих путева (члан 28.став 3.);
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16) изврши повремено или трајно заузимање пута супротно одредбама Закона о јавним путевима или ове Одлуке(члан  
29.тачка 1.);
17) изводи радове на јавном путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута  
(члан 29.тачка 2.);
18) изводи радове,као носилац права службености и других права установљених на путу којима се оштећује општински 
пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја(члан 29.тачка 3.);
19) испушта воду,отпадну воду и друге течности на пут (члан 29.тачка 4.);
20) спречи отицање вода са општинског и некатегорисаног пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута  
и спречи даље отицанје вода ка њиховим реципиентима;(члан 29.тачка 5.);
21) просипа,оставља или баца материјале,предмете и смеће на општински и некатегорисани пут;(члан 29.тачка 7.);
22) замашћује општински и нетагорисани пут мазивима или другим сличним материјама; (члан 29.тачка 8.);
23) поставља и користи светла или друге светлосне уређаје на општинском путу и поред општинског пута,којима се 
омета одвијање саобраћаја на општинском путу;(члан 29.тачка 9.);
24)  оре  и  изводи  друге  пољупривредне  радове  на  банкинама,косинама  и  земљишном  појасу  општинског  и 
некатегорисаног пута;(члан 29.тачка 10.);
25) вуче предмете,материјале,оруђе и друге врсте терета по општинском и некатегорисаном путу;(члан 29.тачка 11.);
26) спушта низ косине засека, усека и насипа општинског и некатегорисаног пута, дрвену грађу, дрва за огрев, камење и 
други материјал; (члан 29.тачка 12.);
27) пали траву и друго растиње на општинском и некатегорисаном путу ,као и отпадне предмете и материјале;(члан 
29.тачка 13.);
28)наноси  блато  са  прилазног  пута  на  општински  и  некатегорисани  пут  са савременим коловозним  застором;(члан 
29.тачка 14.);
29)  пушта  стоку  на  општински  и  некатегорисани  пут  без  надзора,напаса  и  напаја  стоку  на  општинском  и  
некатегорисаном путу; (члан 29.тачка 15.);
30) при извођењу пољопривредних радова окреће запрегу,  трактор, плуг и друге пољопривредне машине и оруђа на  
општинском или некатегорисаном путу (члан 29.тачка 16.);
31) кoчи запрежно возило спречавањем окретања точкова;(члан 29.тачка 17.);
32)  укључује  возило  на  општински  и  некатегорисани  пут  и  искључује  са  општинског  и  некатегорисаног  пута  ван 
прикључка или укрштаја(члан 29.тачка 18.);
33) зауставља или оставља возило којим се омета коришћење пута(члан 29.тачка 19.);
34) оштећује или предузима радње којима би се могао оштетити општински и некатегорисани пут или ометати одвијање 
саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу; (члан 29.тачка 20.);
35)  користи  у  саобраћају  на  општинском  и  некатегорисаном  путу  са  савременим  коловозним  застором  моторна  и 
прикључна возила са точковима без пнеуматика, осим  возила са гусеницама; (члан 32.став 1.);
36)  користи  у  саобраћају   на  општинском  и некатегорисаном  путу,  са  савременим  коловозним  застором,возила  са  
гусеницама које нису снабдевене облогом са равним површинама или другим одговарајућим облогама(члан 32.став 2.);
37) користи на путевима са савременим коловозним застором запрежна возила са точковима без пнеуматика,чија укупна  
маса прелази једну тону(члан 32.став 4.);
38) за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле искључено из саобраћаја ;(члан 34.став 4);
39) обавља ванредни превоз супротно члану 35.став 1. ове Одлуке;
40) не уклони са трупа или земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута возило које се онеспособи за даљу  
вожњу,као и терет који је пао са возила у року из члана 37.став 1. ове Одлуке;
41) нанесе штету општинском и  некатегорисаном путу уклањањем возила,односно терета са трупа,односно земљишног  
појаса општинског и некатегорисаног пута.(члан 37.став 4.);

Новчаном   казном од  10.000 до 100.000 динара  казниће  се одговорно лице  у правном лицу,а  новчаном  
казном  од 10.000 до 50.000 динара казниће се физичко лице ,за прекшај из става 1.овог члана.

Члан 79.
            Новчаном казном од 10.000-50.000 динара казниће се возач, односно власник или корисник возила, ако не  
заустави возило на истакнути знак инспектора за саобраћај и путеве, (члан 76.став 3.)

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 80.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним и некатегорисаним путевима и 

улицама на територији општине Нова Варош ( ''Општински службени гласник'', бр.22/93).

Члан 81.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нова Варош''.

БРОЈ: 06-12/3/2013-02 од 09.05.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Бранислав Дилпарић, с.р 
********************************************************************************************************
3

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 111/09, 92/11 и 93/12), 
члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07) и члана 14 став 1.19 статута Општине Нова Варош 
("Службени лист општине Нова Варош" број 10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној  
09.05.2013 године, донела је 

ОДЛУКУ
о измени одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Нова Варош

Члан 1.
У одлуци о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Нова Варош у члану 

12. став 2. мења се и гласи:
"У општини Нова Варош формираће се две јединице цивилне заштите опште намене јачине два самостална  

вода са по 35 обвезника цивилне заштите".
Тачке 1,2,3,4,5,6 и 7 се бришу.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ:06-12/4/2013-02 од 09.05. 2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
4

Скупштина  општине  Нова  Варош,  на  основу  члана  30.  Закона  о јавним  предузећима  ("Сл.гласник  РС",  
бр.119/12) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012), на седници  
одржаној 16.05.2013.године, донела је 

О Д Л У К У 
о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Нова Варош

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Нова Варош 

(у даљем тексту:Одлука) прописује се начин и поступак спровођења јавног конкурса за именовање директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Нова Варош (у даљем тексту:предузеће),  састав,  организација и рад Комисијe за 
именовања (у даљем тексу:Комисија), као и друга питања од значаја за спровођење поступка именовања директора. 

II НАЧИН И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА

Члан 2.
Поступак за именовање директора предузећа (у даљем тексту:Изборни поступак) спроводи се у складу са 

Законом о јавним предузећима и овом Одлуком. 
Директора предузећа именује Скупштина општине, по спроведеном јавном конкурсу.
Спровођење јавног  конкурса  започиње доношењем Одлуке  о спровођењу јавног  конкурса  за  именовање 

директора јавних предузећа. 
Одлуку из става 3. овог члана доноси Скупштина општине на предлог надлежне Општинске управе, односно 

Општинског већа.
Предлог  из  става 4.  овог  члана може поднети и Надзорни одбор предузећа,  преко  надлежне Општинске 

управе, односно Општинског већа. 

Члан 3.
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора предузећа, коју припрема надлежни орган из 

члана 2. ове одлуке садржи:
 пословно име и седише и јавно предузеће у којима се расписује јавни конкурс за именовање директора, 
 рокове у изборном поступку, 
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 информације о начину подношења пријаве, начину провере стручне оспособљености, знања и вештина које 
се оцењују у изборном поступку,

 податке о лицу задуженом за давање информација,
 као и друге елементе потребне за поступак именовања. 

Одлука из става 1. овог члана објављује се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

Члан 4.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 

предузећа, обавезно садржи податке о: 
 јавном предузећу (пословно име и седиште),
 радном месту,
 месту рада,
 условима за именовање директора (опште и посебне),
 стручној  оспособљености,  знањима и  вештинама  које  се  оцењују  у изборном  поступку  и  начин  њихове 

провере, 
 року у коме се подносе пријаве, начин подношења пријаве, орган коме се пријаве подносе, као и адреса на  

коју се пријаве подносе,
 доказима који се прилажу за давање обавештења о јавном конкурсу. 

Оглас о јавном  конкурсу  може садржати и  друге  елементе  потребне  за именовање,  односно  прецизније  
разумевање огласа. 

Члан 5.
Након  доношења  Одлуке  из  члана  3.  ове  Одлуке,  оглас  о јавном  конкурсу  објављује  се у "Службеном  

гласнику РС" и једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије у року од 5 дана  
од доношења одлуке из члана 3. ове Одлуке.

Оглас  о  јавном  конкурсу,  објавиће  се  након  објављивања у  "Службеном  гласнику  РС",  и  на  званичној  
интернет презентације општине Нова Варош, на страници Скупштине општине, с тим што се мора навести када је оглас  
објављен у "Службеном гласнику РС". 

Члан 6.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс  почиње да тече наредног  дана од дана објављивања јавног  

конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије" и не може бити краћи од 15 дана, што ће бити утврђено одлуком из  
члана 3. ове Одлуке. 

III САСТАВ КОМИСИЈЕ 
Члан 7.

Јавни  конкурс  спроводи  Комисија  за  именовања  (у  даљем  тексту:  Комисија)  коју  образује  Скупштина  
општине, посебним решењем у складу са Законом и овом Одлуком.

Комисија има председника и четири члана од којих:
-председника и три члана именује Скупштина општине
-један члан се именује на предлог Сталне конференције градова и општина. 
Комисија има секретара, који учествује у раду Комисије, без права одлучивања.
Секретар  Комисије  именује  се  из  реда  дипломираних  правника  запослених  у  органима  општине  и 

Општинске управе. 
Секретар  Комисије  стара  се  о  спровођењу  поступка  у  складу  са  законом  и  обавља  стручне  и 

административно-техничке послове за потребе Комисије. 

Члан 8.
Комисија се именује на период од 3 године.
Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, одборници у Скупштини општине, као ни 

именована лица у органима општине и органима Општинске управе. 
Комисија може имати накнаду за рад, која се утврђује посебним актом Административног одбора.
Пре доношења акта из става 3. овог члана Административни одбор мора прибавити мишљење Општинског 

већа и Општинске управе надлежне за послове финансија. 

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ

Члан 9.
Комисија ради и одлучује на седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије.
У случају одсутности или спречености председника Комисије, седнице комисије сазива и њима председава 

најстарији члан Комисије. 
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Члан 10.
Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако седницама присуствује већина од укупног броја чланова 

Комисије. 
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије. 
На седници Комисије води се записник. У записник се обавезно уносе: датум и место одржавања седнице, 

дневни ред, имена присутних и одсутних чланова Комисије, све фазе изборног поступка, предлози и ставови изнети на 
седници, резултати сваког гласања, као и свако издвојено мишљење.

Записник Комисије потписује председник, односно председавајући Комисије.
Комисија  може донети Пословник  о раду,  као и друга  акта која  су неопходна  за рад и функционисање 

Комисије. 

V ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Члан 11.
По истеку  рока  за  подношење пријава на  конкурс,  председник  Комисије,  односно  лице  из  члана  9.  ове  

Одлуке, заказује седницу Комисије, на којој ће се евидентирати и прегледати све приспеле пријаве и поднети докази. 
На седници из става 1. овог члана Комисија обавезно проверава:
-да ли су све пријаве достављене у року који је одређен огласом о јавном конкурсу
-да ли су пријаве разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да се ради о пријави на 

предметни конкурс и 
-да ли су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурсу тражени. 

Члан 12.
У случају ако Комисија  утврди да пријава има  неки од недостатака  ближе дефинисаних чланом 11. ове 

Одлуке, закључком ће одбацити пријаву као неблаговремену, неразумљиву или непотпуну. 
Против закључка из става 1. овог члана, није допуштена посебна жалба. 

Члан 13.
Након извршене провере комисија, посебним актом саставља списак кандидата који испуњавају услове за 

именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку из става 1. овог члана, Комисија врши оцењивање стручне оспособљености, знања и  

вештина кандидата ради састављања ранг листе кандидата. 
Комисија у вршењу послова из става 2. овог члана треба да буде стручна, независна и непристрасна. 

Члан 14.
У изборном поступку,  Комисија  може извршити проверу и оцењивањ стручне оспособљености,  знања и 

вештина кандидата: 
-писаном провером,
-усменом провером, 
-оценом  приложене  документације  или  на  други  начин  подобан  за  проверу  и  оцењивање  стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата. 
Одлуком  о  спровођењу  јавног  конкурса  одређује  се  и  начин  провере  стручне  оспособљености,  знања и 

вештина кандидата. 

Члан 15.
Изборни  поступак  може  да  се  спроведе  у  више  делова,  када  се  комбинују  начини  провере  стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата утврђени чланом 14. ове Одлуке. 

VI НАЧИН ПРОВЕРЕ И МЕРИЛА

Члан 16.
Писана провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата (у даљем тексту:стручности) врши се 

решавањем теста, који припрема Комисија.
Тест из става 1. овог члана, сачињава се тако што се формулишу питања на која се бира један или више 

понуђених одговора. 
Питања  која  су  саставни  део  теста  из  става  1.  овог  члана,  односе  се  на  познавање:система  локалне 

самоуправе и система  јавних предузећа, као и проверу знања из опште културе. 
Уколико се провера стручности врши тестирањем кандидата,  Комисија благовремено,  у писаном облику, 

обавештава  кандидате о дану,  месту и времену почетка  тестирања,  а  најкасније 5 (пет)  дана  пре дана одређеног  за 
тестирање. 

Резултат теста се бројчано исказује, тако што кандидат за сваки тачан одговор на тесту добија по један бод, а 
на крају се сви бодови сабирају што представља укупан број бодова које је кандидат освојио на тесту. 
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Члан 17.
Усмена провера стручности кандидата врши се разговором Комисије са кандидатом. 
За  усмену  проверу  Комисија  унапред  припрема  питања  која  ће  бити  постављена  кандидатима.  Свим 

кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу. 
Комисија може у року разговора да постави додатна питања ако су неопходна додатна објашњења. 
Разговор са кандидатима може да се одреди као самостални начин провере или  у комбинацији са друга два  

прописана начина провере. 
Уколико се усмена провера утврди као самосталан начин провере, максимамалан број питања може бити 15,  

а уколико је у комбинацији са другим начинима провере максималан број питања је 5. 
Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5. бодује сваког кандидата понаособ. 
Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат понаособ, тако што се  

прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је освојио један кандидат, а затим се утврди просечна оцена, поделом  
добијеног збира са бројем чланова Комисије. 

О датуму,  времену и месту обављања усмене провере Комисија обавештава кандидате на начин и у року  
утврђеном чланом 16. став 4. ове Одлуке. 

Члан 18.
Оцена приложене документације врши се прегледом и бодовањем приложених писаних предлога: 
-планова или програма рада кандидата, везаних за пословање предузећа за које конкурише, 
-везаних за унапређење рада и функционисања предузећа, 
-везаних за квалитетније, ефикасније и економичније обављање делатности од општег интереса предузећа за 

које  конкурише,  као и других  писаних предлога  које  је кандидат доставио у документацији,  а  односе  се на његову 
стручност и квалификованост за обављање функције на коју конкурише.

Приликом оцене сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ, с тим што је 
мерило за бодовање квалитет а не квантитет  достављене документације. 

Након  оцене  из  става  1.  и  2.  овог  члана  утврђује  се  укупан  број  бодова  који  је  добио  сваки  кандидат  
понаособ, тако што се прво саберу  сви бодови чланова Комисије,  које је освојио један кандидат, а затим се утврди 
просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова комисије. 

Члан 19.
Одлуком о спровођењу јавног конкурса могу бити одређени и други начини провере стручности кандидата, с 

тим што ће се том одлуком прописати мерила, начин бодовања и слично. 

Члан 20.
Уколико се стручност кандидата утврђује комбинацијом више начина  провере,  коначна  оцена  кандидата 

представља збир појединачних оцена, које је освојио кандидат сваке провере. 

VII РАНГ ЛИСТА И ЛИСТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ

Члан 21.
Након спроведеног изборног поступка,  Комисија саставља ранг листу свих кандидата који су бодовани у 

изборном поступку. 
Ранг листа се саставља на основу укупног броја бодова које је освојио сваки кандидат. Уколико је провера 

стручности вршена комбинацијом више начина провере,  укупан број бодова једног кандидата утврђује се сабирањем 
бодова из сваког од начина провере. 

На основу ранг листе из става 1. овог члана, Комисија саставља Листу за именовање са највише три најбоље  
рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и доставља је надлежној Општинској управи. 

Истовремено са достављањем Листе за именовање из става 3. овог члана, Комисија доставља и Записник о 
изборном поступку. 

Члан 22.
У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова,  тако да није могуће  одредити листу за  

именовање са три најбоље рангирана  кандидата Комисија ће одредити додатну усмену проверу  кандидата са истим 
бројем бодова. 

За  додатну  усмену  проверу  Комисија  унапред  припрема  додатних  5  питања  која  ће  бити  постављена  
кандидатима. Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу. 

У погледу начина бодовања и утврђивања укупног резултата сваког кандидата у додатној усменој провери 
примењују се одредбе члана 17. ове Одлуке.

Уколико се и након додатне усмене провере не може саставити Листа за именовање, Комисија ће извршити 
додатно бодовање кандидата са истим бројем бодова и то, додатних 5 бодова може остварити кандидат: 

-који је обављао послове директора предузећа (без обзира на облик организовања и структуру капитала)  
дуже од 5 година, 
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-чије  је  предузеће  или  он  лично,  за  време  његовог  руковођења  добило  неко  међународно  или  државно 
признање, везано за рад и функционисање предузећа. 

Члан 23.
Одредбе о додатној усменој провери и додатно бодовање из члана 22. ове Одлуке, обавезно садржи Одлука о 

спровођењу јавног конкурса, као и оглас о јавном конкурсу. 

VIII ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА

Члан 24.
Надлежна Општинска управа, на основу Листе за именовање (у даљем тексту:Листа) и записника о изборном 

поступку, припрема предлог акта о именовању директора и доставља га са Листом, Скупштини општине на одлучивање. 

Члан 25.
Скупштина општине, након разматрања достављене Листе и предлога акта из члана 24. ове Одлуке, доноси  

решење о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са Листе. 
Решење о именовању директора је коначно. 

Члан 26.
Решење о именовању директора са образложењем: 
-доставља се лицу које  је именовано,  као и свим осталим кандидатима који  су учествовали у изборном 

поступку
-објављује се на званичној интернет презентацији општине Нова Варош, на страници Скупштине општине. 
Решење о именовању директора објављује се и у "Службеном гласнику Републике Србије" и "Службеном  

листу општине Нова Варош". 
Члан 27.

Кандидат, који је учествовао у изборном поступку,  има право да поднесе захтев за увид у документацију  
јавног  конкурса,  у року не дужем од 30 дана од дана објављивања решења из члана 26.  ове Одлуке у "Службеном  
гласнику Републике Србије". 

Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева, кандидату из става 1. овог члана, омогући  
увид у документацију јавног конкурса под надзором Комисије. 

О датуму,  времену и месту увида у документацију,  Комисија ће обавестити подносиоца захтева писаним 
путем. 

Члан 28.
Решење о именовању директора, у складу са законом садржи одредбе о ступању на рад директора, с тим што  

се у образложењу решења наводе разлози који оправдавају евентуално продужење рока. 

Члан 29.
Ако именовани директор не ступи на рад у року одређеном за ступање на рад, Скупштина општине може да  

именује неког другог кандидата са Листе. 
Надзорни одбор својим актом утврђује или констатује дан почетка рада именованог директора, односно дан 

престанка функције директора који је разрешен. 
Надзорни  одбор  дужан  је  да  Скупштину  општине  писаним  путем  обавести  о  датуму  ступања,  односно 

неступања на рад именованог директора. 
Рок за достављање обавештења из става 2. овог члана, не може бити дужи од 3 дана од дана ступања на рад 

директора, односно 3 дана од дана истека рока за ступање на рад. 

Члан 30.
Ако нико  од  кандидата са  Листе  за  именовање не  ступи  на  рад,  у  року  одређеном  за  ступање на  рад,  

надлежна Општинска управа из члана 24. ове Одлуке, одлучиће о даљем току поступка. 
Ако ни после спроведеног јавног конкурса: 
-Скупштини општине не буде предложен кандидат за именовање због тога што је Комисија утврдила да 

ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава услове за именовање или 
-ако Скупштина општине не именује предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе, спроводи  

се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаном овом Одлуком. 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош". 

Број:06-12/46/2013-02 од 16.05.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
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На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 34/10 и 54/11) и члана 34. 
став 3. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012), на основу Извештаја 
Мандатно имунитетске комисије  Скупштина општине Нова Варош,  Скупштина општине Нова Варош,   на седници  
одржаној 09.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 НОВА ВАРОШ

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат  одборнику Скупштине општине Нова Варош, Стојић Ани из Нове Вароши, са 
изборне  листе  ПОКРЕНИМО НОВУ ВАРОШ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - 
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ изабраној на изборима одржаним 6. маја 2012.године. 

II. Мандат новог  одборника  Стојић  Ане,  почиње да тече  даном потврђивања  мандата и траје  до истека 
времена  до ког би трајао мандат одборнику Младеновић Ивану, чији је одборнички мандат престао пре истека времена  
на  који  је  изабран,  а  уместо  кога  је  именованом,  Општинска  изборна  комисија  Нова  Варош  доделила  одборнички  
мандат. 

III. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

О б р а з л о ж е њ е
Решењем Скупштине општине Нова Варош, број 06-8/4/2013-02 од 09.04.2013. године, утврђен је престанак 

мандата  одборнику  Скупштине  општине  Нова  Варош  Младеновић  Ивану  са  изборне  листе  ПОКРЕНИМО НОВУ 
ВАРОШ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ, 
пре истека времена на које је изабран, због избора на функцију заменика председника општине.  

Изборна комисија општине Нова Варош је доставила Скупштини општине Нова Варош Извештај бр.013-
10/65/2012-02 од 11.05.2012.године о резултатима избора за одборнике Скпштине општине Нова Варош, одржаним 6. 
маја  2010.  године,  као  и  Уверење  за Стојић  Ану о  избору  за одборника  Скупштине  општине  Нова  Варош  бр.013-
15/1/2013-02 од 24.04.2013.године.

Одборник  Младеновић  Иван  коме  је  наведеним   решењем  Скупштине  општине,  утврђен  престанак 
одборничког  мандата, изабран је за одборника у Скупштину општине Нова Варош са изборне листе  ПОКРЕНИМО 
НОВУ  ВАРОШ  -  ТОМИСЛАВ  НИКОЛИЋ  -  СРПСКА  НАПРЕДНА  СТРАНКА-ДЕМОКРАТСКА  СТРАНКА 
СРБИЈЕ, као припадник Српске напредне странке.

 Чланом  48.  став 2.  Закона  о локалним изборима  («Службени  гласник  РС»,  бр.129/2007, 34/10  и 54/11), 
регулисано је да кад одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које 
је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат-припаднику  
исте политчке странке.

Општинска изборна комисија општине Нова Варош је поступила у складу са чланом 48. став 1. Закона о 
локалним изборима и утврдила  да је  први следећи  кандидат на изборној  листи  ПОКРЕНИМО НОВУ ВАРОШ - 
ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ, припадник 
Српске напредне странке, Стојић Ана и доделила јој нови одборнички мандат и издала Уверење бр.013-15/1/2013-02 од 
24.04.2013.године о избору за одборника у Скупштини општине Нова Варош.  

Чланом 7,  8 и 42.  Пословника  о раду Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова  
Варош", бр.11/08, 1/09) је прописано да Мандатно - имунитетска комисија Скупштине општине на основу Извештаја  
Општинске  изборне  комисије  о спроведеним  изборима за одборнике  Скупштине  општине  и  примљеног  уверења за  
одборника,  утврди да ли су подаци из Уверења истоветни са подацима из Извештаја и да ли је Уверење издато од 
Општинске изборне комисије, као надлежног органа и о томе подноси Скупштини општине Извештај у писаном облику 
који садржи предлог о томе да ли треба потврдити мандат одборника. 

Мандатно имунитетска комисија сходно својој надлежности утврђеној чланом 7. 8 и 42. Пословника о раду 
Скупштине  општине  је  поднела   Скупштини  општине  Извештај  бр.  06-11/2013-02  од  25.04.2013.године,  којим  је 
утврдила  да су подаци из Уверења о избору Стојић Ане за одборника у Скупштини општине Нова Варош, истоветни са  
подацима из Извештаја Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине, као и 
да је Уверење o избору за одборника издато од Општинске изборне комисије Општине Нова Варош,  као овлашћеног 
органа  за  издавање истих.  Сходно томе  Мандатно имунитетска  комисија предложила  је Скупштини општине  Нова 
Варош да потврди мандат за одборника  Стојић Ани, за коју је Општинска изборна комисија Нова Варош издала и 
Скупштини општине доставила Уверење о избору за одборника.

Скупштина  општине  Нова Варош је прихватила  Предлог  (Извештај)  Мандатно имунитетске  комисије  и 
потврдила мандат одборнику Скупштине општине Нова Варош Стојић Ани, а на основу одредби члана 56. став 6. Закона 
о локалним изборима ("Сл.гласник РС, бр. 129/07, 34/10 и 54/11).

Ставом II овог решења утврђује се да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, и траје 
до истека  мандата  одборника  коме  је  престао  мандат,  односно  до  истека  времена  до када  би иначе  трајао  мандат 
одборнику Младеновић Ивану да му мандат није престао пре истека времена на које је изабран, а уместо кога је додељен 
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мандат Стојић Ани, како је то прописано чланом 48. став 5. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр. 129/07, 
34/10 и 54/11)

ПРАВНА ПОУКА: Против  овог решења може се изјавити жалба Управном суду Београд  у року од 48 
часова од дана доношења овог решења.

Број:06-12/1-1/2013-02 од 04.05.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                  Бранислав Дилпарић, с.р
********************************************************************************************************
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На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 34/10 и 54/11) и члана 34. 
став 3. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012), на основу Извештаја 
Мандатно имунитетске комисије  Скупштина општине Нова Варош,  Скупштина општине Нова Варош,   на седници  
одржаној 09.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 НОВА ВАРОШ

I.  ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат  одборнику Скупштине општине Нова Варош,  Васиљевић Радосаву  из Нове 
Вароши, са изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА И ПРИВРЕДНИКА "НОВИ ЉУДИ ЗА НОВУ ВАРОШ" - РАДОСАВ 
РАДЕ ВАСИЉЕВИЋ изабраној на изборима одржаним 6. маја 2012.године. 

II. Мандат новог одборника Васиљевић Радосава,  почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до 
истека времена  до ког би трајао мандат одборнику Дилпарић Миленки, чији је одборнички мандат престао пре истека 
времена  на  који  је  изабрана,  а  уместо  које  је  именованом,  Општинска  изборна  комисија  Нова  Варош  доделила  
одборнички мандат. 

III. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

О б р а з л о ж е њ е
Решењем  Скупштине  општине  Нова  Варош,  број  06-8/49-1/2013-02  од  15.04.2013.  године,  утврђен  је 

престанак  мандата  одборнику  Скупштине  општине  Нова  Варош  Дилпарић  Миленки  са  изборне  листе  ГРУПА 
ГРАЂАНА И ПРИВРЕДНИКА "НОВИ ЉУДИ ЗА НОВУ ВАРОШ" - РАДОСАВ РАДЕ ВАСИЉЕВИЋ, пре истека 
времена на које је изабран, због поднете оставке.  

Чланом  48.  Закона  о  локалним  изборима  је  прописано  да  када  кандидату коме  је  био  додељен  мандат 
одборника,  а којем је мандат престао због преузимања функције председника општине или градоначелника,  односно 
заменика председника општине или заменика градоначелника,  мандат се поново додељује у истом сазиву скупштина  
јединице локалне самоуправе под условом: да је кандидату престала функција председника општине, односно заменика 
председника  општине;  да  постоји  упражњено  одборничко  место  које  припада  тој  изборној  листи  и  да  је  Изборној  
комисији јединице локалне самоуправе кандидат поднео захтев за доделу мандата одборника. 

Избором на функцију заменика председника општине Васиљевић Радосаву је престао мандат одборника у 
Скупштини општине Нова Варош са изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА И ПРИВРЕДНИКА "НОВИ ЉУДИ ЗА НОВУ 
ВАРОШ" - РАДОСАВ РАДЕ ВАСИЉЕВИЋ. 

Васиљевић Радосав разрешен је дужности заменика председника општине решењем Скупштине општине 
Нова Варош бр.06-8/3-1/2013-02 од 04.04.2013.године.

Одборник Миленка Дилпарић са изборне листе  ГРУПА ГРАЂАНА И ПРИВРЕДНИКА "НОВИ ЉУДИ 
ЗА НОВУ ВАРОШ" - РАДОСАВ РАДЕ ВАСИЉЕВИЋ  поднела је оставку на мандат одборника, па је тиме остало 
упражњено одборничко место на наведеној изборној листи. 

Радосав Васиљевић је Изборној комисији општине Нова Варош поднео захтев за враћање мандата бр.013-
14/2013-02 од 16.04.2013.године. 

Изборна  комисија  општине  Нова  Варош  је  на  седници  одржаној  24.04.2013.године,  размотрила  захтев 
Радосава  Васиљевића  и утврдила  да су испуњени услови за доделу (враћање)  одборничког  мандата па му је издала 
уверење о избору за одборника Скпштине општине Нова Варош бр.013-15/2/2013 од 24.04.2013.године. 

Изборна комисија општине Нова Варош је доставила Скупштини општине Нова Варош Извештај бр.013-
10/65/2012-02 од 11.05.2012.године о резултатима избора за одборнике Скпштине општине Нова Варош, одржаним 6. 
маја  2010.  године,  као и  Уверење за Васиљевић Радосава  о избору  за одборника  Скупштине  општине  Нова  Варош 
бр.013-15/2/2013-02 од 24.04.2013.године.

Чланом 7,  8 и 42.  Пословника  о раду Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова  
Варош", бр.11/08, 1/09) је прописано да Мандатно - имунитетска комисија Скупштине општине на основу Извештаја  
Општинске  изборне  комисије  о спроведеним  изборима за одборнике  Скупштине  општине  и  примљеног  уверења за  
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одборника,  утврди да ли су подаци из Уверења истоветни са подацима из Извештаја и да ли је Уверење издато од 
Општинске изборне комисије, као надлежног органа и о томе подноси Скупштини општине Извештај у писаном облику 
који садржи предлог о томе да ли треба потврдити мандат одборника. 

Мандатно имунитетска комисија сходно својој надлежности утврђеној чланом 7. 8 и 42. Пословника о раду 
Скупштине  општине,  поднела  је  Скупштини  општине  Извештај  бр.  06-11/2013-02  од  25.04.2013.године,  којим  је  
утврдила  да су подаци из Уверења о избору Васиљевић Радосава за одборника у Скупштини општине Нова Варош,  
истоветни са подацима из Извештаја Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике Скупштине 
општине, као и да је Уверење o избору за одборника издато од Општинске изборне комисије Општине Нова Варош,  као 
овлашћеног  органа  за  издавање  истих.  Сходно  томе   Мандатно  имунитетска  комисија  предложила  је  Скупштини  
општине Нова Варош да потврди мандат за одборника  Васиљевић Радосаву, за кога је Општинска изборна комисија  
Нова Варош издала и Скупштини општине доставила Уверење о избору за одборника.

Скупштина  општине  Нова Варош је прихватила  Предлог  (Извештај)  Мандатно имунитетске  комисије  и 
потврдила мандат одборнику Скупштине општине Нова Варош Васиљевић Радосаву, а на основу одредби члана 56. став 
6. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС, бр. 129/07, 34/10 и 54/11).

Ставом II овог решења утврђује се да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, и траје 
до истека  мандата  одборника  коме  је  престао  мандат,  односно  до  истека  времена  до када  би иначе  трајао  мандат 
одборнику Дилпарић Миленки да јој   мандат није престао пре истека времена  на које  је изабрана,  а уместо које  је 
додељен мандат Васиљевић Радосаву, како је то прописано чланом 48. став 5. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник 
РС", бр. 129/07, 34/10 и 54/11)

ПРАВНА ПОУКА: Против  овог решења може се изјавити жалба Управном суду Београд  у року од 48 
часова од дана доношења овог решења.

Број:06-12/1-2/2013-02 од 04.05.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ       ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                  Бранислав Дилпарић, с.р

********************************************************************************************************
7

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи  ("Сл.гласник РС", бр. 129/07), члана 45. 
Закона о култури ("Сл.гласник РС", бр.72/2009) и члана 40. став 1. тачка 9.  Статута општине Нова Варош ("Службени  
лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној  09.05.2013. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности  предсеник  и чланови  Надзорног  одбора Дома  културе  "Јован  Томић" 
Нова Варош, и то:

- Лука Којовић из Нове Вароши, председник 
- Горан Дулановић из Нове Вароши, члан

   
2.Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/5//2013-02 од 09.05.2013. ГОДИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

          ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
8

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи  («Сл.гласник РС», бр. 129/07), члана 45.  
Закона о култури ("Сл.гласник РС", бр.72/2009) и члана 40. став 1. тачка 9.  Статута општине Нова Варош ("Службени  
лист општине Нова Варош", бр. 10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 09.05.2013.  
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. У НАДЗОРНИ ОДБОР Дома културе "Јован Томић" Нова Варош, именују се:

- Радмила Перошевић из Нове Вароши, председник
- Биљана Обућина из Нове Вароши, члан
2.Мандат именованим траје 4. године. 

          3.Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/6/2013-02 од  09.05.2013. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
9

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи  («Сл.гласник РС», бр. 129/07) и члана 40.  
став  1.  тачка  9.   Статута  општине  Нова  Варош  ("Службени  лист  општине  Нова  Варош",  бр.  10/2008  и  9/2012),  
Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 09.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
1.Бјелић Бранко  из Нове Вароши,  разрешава се  дужности предсеника и члана Надзорног одбора Туристичко 

спортског центра "Златар"  Нова Варош.
2.Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/7/2013-02 ОД 09.05.2013. ГОДИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ      ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
10

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи  ("Сл.гласник РС", бр. 129/07) и члана 40.  
став  1.  тачка  9.   Статута  општине  Нова  Варош  ("Службени  лист  општине  Нова  Варош",  бр.  10/2008  и  9/2012),  
Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 09.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
1.  ГОРАН ЏЕКУЛИЋ из Нове Вароши,  именује се  за председника   Надзорног одбора Туристичко спортског 

центра "Златар" Нова Варош. 
2.Мандат именованом траје 4. године

          3.Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/8//2013-02 од 09.05. 2013. ГОДИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ       ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р 
*******************************************************************************************************
11

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
  1. Милан Љубојевић из Нове Вароши, разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе "Гојко 

Друловић"  Радоиња, из реда локалне самоуправе. 
  2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/9/2013-02 од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ      ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
12

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
    1. ЂОРЂЕ СТОЈИЋ из Нове Вароши, именује се за члана  Школског одбора Основне школе "Гојко Друловић" 

Радоиња, из реда локалне самоуправе. 
    2. Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора.
    3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 
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БРОЈ: 06-12/10/2013-02  од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ      ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
13

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
  1.  Грујица Зекавица из Нове Вароши,  разрешава се дужности  члана Школског одбора Основне школе "Вук 

Стефановић Караџић"  Јасеново, из реда локалне самоуправе. 
 2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/11/2013-02 од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ      ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р 
*******************************************************************************************************
14

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

  1. ЉУБИША ПОПОВИЋ  из  Нове  Вароши,  именује  се  за  члана   Школског  одбора  Основне  школе  "Вук 
Стефановић Караџић" Јасеново, из реда локалне самоуправе. 

 2. Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора.
 3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

БРОЈ: 06-12/12/2013-02  од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ      ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
15

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

  1. Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Основне школе "Кнезова Рашковића" Божетићи, из реда 
локалне самоуправе и то: 

- Ненад Ћировић из Нове Вароши 
- Ђоко Ћирушић из Нове Вароши
2. Мандат именованим траје до истека мандата Школског одбора. 
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/13/2013-02 од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
16

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

  1. У Школски одбор Основне школе "Кнезова Рашковића" Божетићи, из реда локалне самоуправе, именују се: 
     СЛОБОДАН ПОПОВИЋ из Нове Вароши
     ВОЈО ПОПОВИЋ из Нове Вароши
  2. Мандат именованим траје до истека мандата Школског одбора.
  3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

БРОЈ: 06-12/14/2013-02  од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
  1.  Љубинко Колашинац из Нове Вароши,  разрешава се дужности  члана Школског одбора Основне школе 

"Добрисав Добрица Рајић" Бистрица, из реда локалне самоуправе. 
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/15/2013-02 од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

     ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
  1. РАДОВАН ГЛАВОЊИЋ из Нове Вароши, именује се за члана  Школског одбора Основне школе "Добрисав 

Добрица Рајић" Бистрица, из реда локалне самоуправе.
  2. Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора.
  3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

БРОЈ: 06-12/16/2013-02  од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
19

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
  1.  Милан  Дробњаковић из  Нове  Вароши,  разрешава  се дужности  члана  Школског  одбора  ОШ  "Момир 

Пуцаревић" Акмачићи, из реда локалне самоуправе. 
  2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/17/2013-02 од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Страна 29



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ               23. мај 2013. године

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
  1. ДРАГОМИР СТАНИЋ  из Нове Вароши,  именује се  за члана  Школског одбора  Основне школе "Момир 

Пуцаревић" Акмачићи, из реда локалне самоуправе.
  2. Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора.
  3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

БРОЈ: 06-12/18/2013-02  од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
  1.  Јована Рајановић из  Нове  Вароши,  разрешава  се дужности  члана  Школског  одбора  Гимназије  "Пиво 

Караматијевић" Нова Варош, из реда локалне самоуправе. 
  2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/19/2013-02 од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ     ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
22

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
  1. ВУЧЕТА СТОЈИЋ из Нове Вароши, именује се за члана  Школског одбора Гимназије "Пиво Караматијевић" 

Нова Варош, из реда локалне самоуправе.
2. Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора.

  3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

БРОЈ: 06-12/20/2013-02  од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
  1.  Разрешавају  се дужности  чланови  Школског  одбора  Техничке  школе  Нова  Варош,  из  реда  локалне 

самоуправе и то: 
- Мухарем Салихбеговић из Нове Вароши 
- Муамер Тахировић из Нове Вароши
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2. Мандат именованим траје до истека мандата Школског одбора. 
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/21/2013-02 од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине  
Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
  1. У Школски одбор Техничке школе Нова Варош, из реда локалне самоуправе, именују се: 

     АНИТА ИБРОВИЋ из Нове Вароши
      НЕНАД ТОМАШЕВИЋ из Нове Вароши

  2. Мандат именованим траје до истека мандата Школског одбора.
  3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

БРОЈ: 06-12/22/2013-02  од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона  о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129 /2007), члана 
40. став 1. тачка 9.Статута општине Нова Варош ("Службени лист  Општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012), члана 
33.  Статута  Општинског  центра  за  социјални  рад  ("Службени  лист  општине  Нова  Варош",  бр.2/2012),  Скупштина  
општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Управног одбора Општинског центра за социјални рад  Нова Варош 
и то: 

-Зорица Драгашевић из Нове Вароши
-Дејан Аничић из Нове Вароши

         2.   Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/23/2013-02 од 16.05.2013.ГОДИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ      ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона  о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129 /2007), члана 
123. став 4. Закона о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр.24/2011) и члана 40. став 1. тачка 9.Статута општине Нова 
Варош ("Службени лист  Општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници 
одржаној 16.05.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

1. У Управни одбор Општинског центра за социјални рад Нова Варош, именују се:

Матијевић Мишо из Нове Вароши
Сандра Вејсиловић из Нове Вароши

 
2. Мандат именованим траје 4. године.

Страна 31



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ               23. мај 2013. године

          3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу  Општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/24/2013-02 од 16.05.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

      ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/2007), члана 
40.  став  1.  тачка  9.Статута  општине  Нова  Варош  ("Службени  лист  Општине  Нова  Варош",  бр.10/2008  и  9/2012),  
Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности председник  и чланови Управног одбора  Туристичко - спортског центра 
"Златар"  Нова Варош и то: 
Оливера Опанчина  из Нове Вароши, разрешава се дужности председника и члана
и чланови:
-Дејан Војиновић
-Драгослав Лечић

         2.   Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/25/2013-02 од 16.05.2013.ГОДИНЕ 
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

     ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона  о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129 /2007), члана 
40.  став  1.  тачка  9.Статута  општине  Нова  Варош  ("Службени  лист   Општине  Нова  Варош",  бр.10/2008  и  9/2012),  
Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

1. У Управни одбор Туристичко-спортског центра "Златар" Нова Варош, именују се:
ПРЕДРАГ ПОПАДИЋ из Нове Вароши-председник,
и чланови:
ВУК ДИЛПАРИЋ из Нове Вароши
РАТКО ЛУКОВИЋ из Нове Вароши

2. Мандат именованим траје 4. године.
          3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу  Општине Нова Варош"

БРОЈ: 06-12/26/2013-02 од 16.05.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008 и 9/2012), Скупштина  
општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
  1. Раде Ракетић из Нове Вароши, разрешава се дужности члана Управног одбора Предшколске установе "Паша 

и Наташа" Нова Варош, из реда локалне самоуправе.  

   2.Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ:06-12/27/2013-02 од 16.05.2013. ГОДИНЕ 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р

 *******************************************************************************************************
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008 и 9/2012), Скупштина  
општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЖЕЉКО БЈЕЛИЋ из Нове Вароши, именује се са члана  Управног одбора Предшколске установе "Паша и 
Наташа" Нова Варош, из реда локалне самоуправе. 

2. Мандат именованом траје до истека мандата Управног одбора. 
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/28/2013-02 од 16.05.2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ                                                                    ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана 50.  Статута општине  Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош,  бр.  10/08 и  
9/2012) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 11/08 и  
1/09), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Административног одбора  Скупштине општине Нова Варош, и 

то: 
-Слободан Друловић
-Дејан Обућина
2.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број: 06-12/29/2013-02 од 16.05.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На  основу  члана  47,  48  и  50.  Статута  општине  Нова  Варош  ("Службени  лист  општине  Нова  Варош",  
бр.10/2008 и 9/2012) и члана 38, 39, 40 и 49. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист  
општине  Нова  Варош",  број  11/2008  и  1/2009),  Скупштина  општине  Нова  Варош  на  седници  одржаној  16.05.2013. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
1. У Административни одбор Скупштине општтине Нова Варош, именује се:
- ПРЕДРАГ ТОМАШЕВИЋ, члан
- РАДОВАН ВРАНЕШЕВИЋ, члан

2. Административни одбор припрема и предлаже прописе којима се уређују питања о остваривању права и 
дужности  одборника,  доноси  појединачне  акте  о  статусним  питањима  одборника  и  предлог  појединачних  аката  о  
накнадама  одборницима,  доноси  појединачне  акте  о  статусним  питањима  и  накнадама  изабраних,  именованих  и 
постављених лица у органима општине. 

3. Мандат именованим члановима Административног одбора, траје до истека мандата Скупштине општине, 
која их именује.

4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број: 06-12/30/2013-02 од 16.05.2013. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
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На основу члана 50.  Статута општине  Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош,  бр.  10/08 и  
9/2012) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 11/08 и  
1/09), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
1.  ВЕРОЉУБ  БОРАНИЈАШЕВИЋ  из  Нове  Вароши,  разрешава  се  дужности  члана  Комисије  за 

статутарна питања  Скупштине општине Нова Варош.
2.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број: 06-12/31/2013-02 од 16.05.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

                                                                    ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************

34
На основу члана 48. и 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008  

и 9/2012) и члана 38, 39 и 41. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош,  ("Службени лист општине Нова 
Варош", бр.11/2008 и 1/2009), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  БАХРИЈА МУСИЋ из Нове Вароши,  именује се за члана   Комисије за статутарна питања Скупштине 
општине Нова Варош.

2. Комисија припрема предлог Статута општине и измене и допуне Статута општине и других нормативних 
аката.

3. Мандат именованој траје до истека мандата Скупштине, која га именује.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Број: 06-12/32/2013-02 од 16.05.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

     ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
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На основу члана 50.  Статута општине  Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош,  бр.  10/08 и  
9/2012) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 11/08 и  
1/09), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. НАДА МИЛИЋ из Нове Вароши, разрешава се  дужности члана Комисије за представке и притужбе 
Скупштине општине Нова Варош.

2.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број: 06-12/33/2013-02 од 16.05.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ     ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р  
*******************************************************************************************************
36
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На  основу члана 48 и 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр.10/2008 
и 9/2012) и члана 38. 39 и 44. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова 
Варош", број 11/2008 и 1/2009), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
1.  БРАНКИЦА ПОПОВИЋ из Нове Вароши,  именује се за члана   Комисије за представке и притужбе 

Скупштине општине Нова Варош. 
2. Комисија разматра  представке  и притужбе које су упућене Скупштини општине и предлаже Скупштини  

и надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава подносиоца.
3. Мандат именованом/ој траје до истека мандата Скупштине, која га именује.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број: 06-12/34/2013-02 од 16.05.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ      ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
*******************************************************************************************************
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На основу члана 50.  Статута општине  Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош,  бр.  10/08 и  
9/2012) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 11/08 и  
1/09), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председник  и  члан  Комисије  за  урбанизам  расподелу  грађевинског 

земљишта, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине  Скупштине општине Нова Варош, и то: 

-Никола Јелић, председник
-Бобан Васиљевић, члан
-Владимир Пурић, члан
2.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број: 06-12/35/2013-02 од 16.05.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ     ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
*******************************************************************************************************
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На основу члана 48 и 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр.10/2008 и 
9/2012) и члана 38. 39 и 43. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош,  ("Службени лист Општине Нова 
Варош", број 11/2008 и 1/2009), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  У Комисију  за урбанизам расподелу грађевинског  земљишта,  стамбено комуналне  делатности  и 
заштиту животне средине Скупштине општтине Нова Варош, именује се:

- ДЕЈАН ОБУЋИНА, председник
- ВЕСНА ДРОБЊАКОВИЋ, члан
- ДЕЈАН ГРБИЋ, члан

2. Комисија разматра  и даје стручна мишљења о нацртима и предлозима одлука  из области урбанизма,  
стамбено  комуналне  делатности,  саобраћајница,   уређивања  и  расподеле  грађевинског  земљишта,   угоститељства,  
туризма, заштите животне средине и заштите од елементарних непогода и коришћења пословног простора.

3. Мандат именованим члановима Комисије траје до истека мандата Скупштине, која их именује.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Нова Варош».

Број: 06-12/36/2013-02 од 16.05.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ    

                                                                  ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
*******************************************************************************************************
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39
На основу члана 50.  Статута општине  Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош,  бр.  10/08 и  

9/2012) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 11/08 и  
1/09), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Комисије за економски развој  Скупштине општине Нова Варош, 
и то: 

-Небојша Маринковић
-Јовица Мандић
-Мирослав Нешовић

2.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број: 06-12/37/2013-02 од 16.05.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ                         ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
*******************************************************************************************************
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На основу члана 48 и 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр.10/2008 и 
9/2012) и члана 38.  39.  и 45.  Пословника о раду Скупштине општине  Нова Варош ("Службени лист Општине Нова  
Варош", број 11/2008 и 1/2009), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. У Комисију за економски развој Скупштине општине Нова Варош, именује се:

- АЛДИН БАЈРОВИЋ, члан
- СТАНИСЛАВ МАРИНОВИЋ, члан
- ГОРАН ДУЛАНОВИЋ, члан
2. Комисија разматра  и даје стручна  мишљења о нацртима и предлозима  плана  друштвено-економског  

развоја општине,   разматра и даје иницијативе и предлоге  за утврђивање заједничких циљева и интереса  у развоју 
општине,  разматра и даје иницијативе за утврђивање стратегије развоја општине за стварање услова за усклађивање 
међусобних економских односа у развоју привреде,  друштвене делатости  и других питања из области економских и 
социјалних потреба  грађана општине.

3. Мандат именованим члановима Комисије траје до истека мандата Скупштине, која их именује.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број: 06-12/38/2013-02 од 16.05.2013. године
                   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

     ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
*******************************************************************************************************
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На основу члана 50.  Статута општине  Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош,  бр.  10/08 и  
9/2012) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 11/08 и  
1/09), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председник и члан Комисије за избор и именовање  Скупштине општине 

Нова Варош, и то: 
-Радомир Матовић, председник
-Едита Мусић, члан
2.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број: 06-12/39/2013-02 од 16.05.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ                    

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК
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Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
  
*******************************************************************************************************

42
На  основу члана 48 и 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр.10/2008)  

и члана 38. 39 и 46. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош,  ("Службени лист Општине Нова Варош", број 
11/2008 и 1/2009), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
1. У Комисију за избор и именовање Скупштине општине Нова Варош, именује се:
- СНЕЖАНА КНЕЖЕВИЋ, председник
- СНЕЖАНА ОТАШЕВИЋ, члан
2. Комисија за избор и именовање утврђује предлоге  за избор, именовање , постављање у органе Скупштине  

општине  и  органе  општине  и  делегирање чланова   у  органе  и  организације   одређене  прописима  ,  а  за  које   није 
предвиђено да их предлаже неки други орган, као и даје  предлоге и мишљења Скупштини општине о испуњењу услова  
за спровођење поступка распоређивања тих лица.

3. Мандат именованим члановима Комисије траје до истека мандата Скупштине, која их именује.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Нова Варош».

                  Број: 06-12/40/2013-02 од 16.05.2013. године
                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ      ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
*******************************************************************************************************
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На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи  ("Сл.гласник РС", бр. 129/07), члана 12. 
став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.119/2012) и члана 40. став 1. тачка 9.  Статута општине Нова  
Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници 
одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. У НАДЗОРНИ ОДБОР Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош, именују се:
- МИЛАН МАРТИНОВИЋ из Нове Вароши, председник
и чланови:
-  РАЈКО ЧОЛОВИЋ из Нове Вароши
- ВЕРОЉУБ  БОРАНИЈАШЕВИЋ из Нове Вароши 
2.Мандат именованим траје 4. године

          3.Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-12/42/2013-02 од 16.05.2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ                     ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
*******************************************************************************************************
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На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи  ("Сл.гласник РС", бр. 129/07), члана 12. 
став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.119/2012) и члана 40. став 1. тачка 9.  Статута општине Нова  
Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници 
одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. У НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП "3.Септембар" Нова Варош, именују се:

- БРАНКО БЈЕЛИЋ из Нове Вароши, председник
и чланови:
- ИВИЦА ЋИРУШИЋ из Нове Вароши
- ЗОРАН МИРОСАВЉЕВИЋ из Нове Вароши 
2.Мандат именованим траје 4. године

          3.Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
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БРОЈ: 06-12/41/2013-02 од 16.05.2013. године 
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ     ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
*******************************************************************************************************

45 На основу члана  55,  56.  и 57.  Статута општине Нова Варош ("Службени лист  Општине Нова Варош",  
бр.10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2012. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
           1. БРАНКО ПУЦАРЕВИЋ из Нове Вароши, разрешава се дужности члана Савета за младе општине Нова Варош.
           2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу  Општине Нова Варош"

БРОЈ: 06-12/43/2013-02 од 16.05.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ     ПРЕДСЕДНИК  

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
*******************************************************************************************************
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На основу члана  55,  56.  и 57.  Статута општине Нова Варош ("Службени лист  Општине Нова Варош",  
бр.10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2012. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
1.  АЛЕКСАНДРА  КНЕЖЕВИЋ из  Нове  Вароши,  именује  се  за  члана  Савета  за  младе општине  Нова 

Варош.
2. Задатак Савета за младе је: 
-Иницира  и учествује  у изради локалне омладинске политике у области образовања,  спорта,  коришћења 

слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, 
културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне  
средине и другим областима од значаја за младеж.

-Учествује  у  изради  посебних  локалних  акционих  планова,  програма  и  политика  у  сагласности  са 
Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање.

-Даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Општине.
-Даје мишљење на нацрте прописа  и одлука  које  доноси Скупштина  општине у областима  значајним за 

младе.
-Усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих 

планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу.
-Иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења 

положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Општине.
-Подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији 

њихових активности.
-Подстиче остваривање међуопштинске  сарадње која  се односи на омладину и о томе обавештва  органе 

Општине.
-Даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из 

буџета Општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Општине.
3. Мандат именованој траје 4. године. 

          4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу  Општине Нова Варош"

БРОЈ: 06-12/44/2013-02 од 16.05.2013.године
          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ     ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
*******************************************************************************************************
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007), 
члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 1/2008 и 9/2012) и  
члана 11. Статута Установе Туристичко-спортског центра "Златар" Нова Варош бр.19 од 16.03.2007.године, Скупштина 
општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е   

Страна 38
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1.  ЂОРЂЕ  ОБУЋИНА  из  Нове  Вароши,  разрешава  се  дужности   директора  Установе  Туристичко  - 
спортског центра "Златар" Нова Варош, због поднете оставке. 

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ:06-12/47/2013-02 од 16.05.2013. године      ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ                      Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007), 
члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 1/2008 и 9/2012) и  
члана 12. Статута Установе Туристичко-спортског центра "Златар" Нова Варош бр.19 од 16.03.2007.године, Скупштина 
општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е   

1. ИВАНА НОВАКОВИЋ, дипломирани туризмолог, из Нове Вароши, именује се за вршиоца дужности 
директора Установе Туристичко - спортског центра "Златар" Нова Варош.

2. Мандат именованој траје до именовања директора Установе Туристичко - спортског ценра "Златар" Нова 
Варош, а најдуже годину дана од дана именовања.

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ:06-12/48/2013-02 од 16.05.2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
*******************************************************************************************************
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 34/10 
и 54/11), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 16.05.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.  УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ НОВАКОВИЋ ИВАНИ, дипл.туризмологу  из Нове Вароши, престао мандат 
одборника у Скупштини општине Нова Варош, са изборне листе Покренимо Нову Варош-Томислав Николић-Српска 
напредна странка-Демократска странка Србије , јер је именована  поднела оставку на мандат одборника, због избора на 
другу функцију. 

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном  листу општине Нова Варош".

О б р а з л о ж е њ е

Одборник Новаковић Ивана из Нове Вароши, је на седници Скупштине општине Нова Варош од 16.05.2013. 
године,  поднела  усмено оставку на  мандат одборника у Скупштини општине.

Одредбама  члана  46.  став 1.  тачка  1.  Закона  о локалним изборима ("Сл.гласник  РС",  бр.129/07,  34/10 и  
54/11),  регулисано је да одборнику  престаје  мандат одборника  пре истека  времена  на које  је изабран,  подношењем  
оставке на мандат одборника. Ставом 2. и 3. истог члана Закона о локалним изборима је прописано да одборник може  
поднети оставку усмено на седници Скупштине јединице локалне смоуправе и да после подношења усмене  оставке  
одборника, Скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат. 

Сходно наведеним законским одредбама, Скупштина општине је одлучила као у диспозитиву овог решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду Београд, у року од 48. часова  

од дана доношења решења.

Број:06-12/49-2/2013-02од 16.05.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

             ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

                                                                                                                                                                  Бранислав Дилпарић, с.р
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С А Д Р Ж А Ј 

1. Одлука о ребалансу буџета општине Нова Варош  за 2013. годину ( II ребаланс) 1
2. Одлука о општинским некатегорисаним путевима 3
3. Одлука о измени одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине 

Нова Варош 18
4. Одлука о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Нова 

Варош 19
5. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Нова Варош Ани Стојић из Нове 

Вароши 23
6. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Нова Варош Радосаву Васиљевићу 

из Нове Вароши 24
7. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Дома културе "Јован Томић" Нова 

Варош 26
8. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Дома културе "Јован Томић" Нова 

Варош 26
9. Решење о   разрешењу председника  и  члана  Надзорног  одбора  Библиотеке  "Јован  Томић"  Нова 

Варош 26
10. Решење о именовању председника Надзорног одбора Библиотеке "Јован Томић" Нова Варош 27
11. Решење о разрешењу члана Школског одбора ОШ "Гојко Друовић" Радоиња 27
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12. Решење о именовању члана Школског одбора ОШ "Гојко Друовић" Радоиња 27
13. Решење о разрешењу члана Школског одбора ОШ "Вук Стефановић Караџић" Јасеново 27
14. Решење о именовању члана Школског одбора ОШ "Вук Стефановић Караџић" Јасеново 28
15. Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ "Кнезова Рашковића" Божетићи 28
16. Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ "Кнезова Рашковића" Божетићи 28
17. Решење о разрешењу члана Школског одбора ОШ "Добрисав Добрица Рајић" Бистрица 28
18. Решење о именовању члана Школског одбора ОШ "Добрисав Добрица Рајић" Бистрица 29
19. Решење о разрешењу члана Школског одбора ОШ "Момир Пуцаревић" Акмачићи 29
20. Решење о именовању члана Школског одбора ОШ "Момир Пуцаревић" Акмачићи 29
21. Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије "Пиво Караматијевић" Нова Варош 30
22. Решење о именовању члана Школског одбора Гимназије "Пиво Караматијевић" Нова Варош 30
23. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе  Нова Варош 30
24. Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе  Нова Варош 30
25. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Општинског центра за социјални рад Нова Варош 31
26. Решење о именовању чланова Управног одбора Општинског центра за социјални рад Нова Варош 31
27. Решење  о  разрешењу  председника  и  чланова  Управног  одбора  Туристичко-спортског  центра 

"Златар" Нова Варош 31
28. Решење  о  именовању  председника  и  чланова  Управног  одбора  Туристичко-спортског  центра 

"Златар" Нова Варош 32
29. Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе "Паша и Наташа" Нова Варош 32
30. Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе "Паша и Наташа" Нова Варош 32
31. Решење о разрешењу чланова Административног одбора Скупштине општине Нова Варош 33
32. Решење о именовању чланова Административног одбора Скупштине општине Нова Варош 33
33. Решење о разрешењу члана Комисије за статутарна питања Скупштине општине Нова Варош 33
34. Решење о именовању члана Комисије за статутарна питања Скупштине општине Нова Варош 34
35. Решење о разрешењу члана Комисије за представке и притужбе Скупштине општине Нова Варош 34
36. Решење о именовању члана Комисије за представке и притужбе Скупштине општине Нова Варош 34
37. Решење  о  разрешењу  председника  и  чланова  Комисије  за  урбанизам,  расподелу  грађевинског  

земљишта, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Нова 
Варош 34

38. Решење  о  именовању  председника  и  чланова  Комисије  за  урбанизам,  расподелу  грађевинског  
земљишта, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Нова 
Варош 35

39. Решење о разрешењу чланова Комисије за економски развој Скупштине општине Нова Варош 35
40. Решење о именовању чланова Комисије за економски развој Скупштине општине Нова Варош 35
41. Решење о разрешењу председника и члана Комисије за избор и именовање Скупштине општине 

Нова Варош 36
42. Решење о именовању председника и члана Комисије за избор и именовање Скупштине општине  

Нова Варош 36
43. Решење о именовању Надзорног одбора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине  

Нова Варош 37
44. Решење о именовању Надзорног одбора ЈП "3.Септембар" Нова Варош 37
45. Решење о разрешењу члана Савета за младе општине Нова Варош 37
46. Решење о именовању члана Савета за младе општине Нова Варош 37
47. Решење о разрешењу директора Туристичко-спортског центра "Златар" Нова Варош 38
48. Решење о именовању вршиоца  дужности директора Туристичко-спортског центра "Златар" Нова 

Варош 38
49. Решење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Нова Варош, Ивани Новаковић 39

********************************************************************************************************
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Издавач: Општина Нова Варош, Нова Варош, Карађорђева 32
Одговорни уредник: Милка Радић
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