СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 14. НОВА ВАРОШ, 31. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ

1
На основу члана 32.став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, бр.129/2007), члана
35. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12,
42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист
Општине", бр.10/08 и 9/2012), Скупштине општине Нова Варош, на седници одржаној 29.08.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО - КОМЕРЦИЈАЛНОГ КОМПЛЕКСА
ДРМАНОВИЋИ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације туристичко-комерцијалног комплекса Дрмановићи (у даљем
тексту: План).
Члан 2.
Циљ израде Плана је обезбеђење услова за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе.
Члан 3.
Повод за израду Плана је намена предметног потеса у Плану генералне регулације за седиште јединице
локалне самоуправе Нова Варош и немогућност издавања локацијских услова и грађевинске дозволе (прилог: Извод из
Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош – План намене површина).
Члан 4.
Плански основ:
- План генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист
општине Нова Варош", бр.11/2013).
Правни основ:
- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11,
121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
("Службени гласник РС", бр.64/2015).
Члан 5.
Подручје израде Плана обухвата кат.парц.бр.498/1 и 499 КО Дрмановићи, укупне површине 1,36ha.
Члан 6.
За потребе израде Плана потребно је обезбедити катастарско-топографску подлогу у размери 1:1000.
Члан 7.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, детаљну
намену земљишта, грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте
(нивелациони план), попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно-историјских споменика и
заштићених природних целина, правила уређења и правила грађења и друге елементе значајне за спровођење плана
детаљне регулације.
Члан 8.
План се ради у две фазе: Материјал за рани јавни увид и Нацрт плана.
Материјал за рани јавни увид садржи елементе потребне за упознавање јавности са општим циљевима,
сврхом израде плана, могућим решењима и ефектима планирања.
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Нацрт плана садржи текстуални део са правилима уређења, мерама и условима заштите и правилима
грађења, графички део и документациону основу.
Члан 9.
Рок за израду Материјала за рани јавни увид је 30 дана од потписивања уговора о изради Плана и
достављања Програмског задатка.
Рок за израду Нацрта Плана за јавни увид је 45 дана од достављања Извештаја о спроведеном Раном јавном
увиду, катастарско-топографске подлоге у размери 1:1000, прописаних услова и сагласности и других релевантних
података за израду Плана.
Рок за израду Нацрта Плана након јавног увида је 30 дана од доставе Извештаја о спроведеном јавном увиду.
Члан 10.
Носилац израде Плана након доношења ове Одлуке организује рани јавни увид у складу са чланом 45а.
Закона о планирању и изградњи, који се оглашава седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања
и у електронском облику на интернет страници општине Нова Варош и траје 15 дана од дана објављивања.
Након обављене стручне контроле Нацрта плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом 49.
Закона о планирању и изградњи, План се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана, који се оглашава у дневним и
локалним средствима јавног информисања.
О излагању Плана на јавни увид стараће се Општинска управа Нова Варош. Јавни увид ће се обавити у
просторијама Општинске управе Нова Варош, Одељења надлежног за послове урбанизма.
Члан 11.
Трошкове израде Плана сносиће власник парцела обухваћених Планом – инвеститор Гаротић Драгица из
Београда, улица Индријска бр.2.
Члан 12.
Носиоца израде Плана одредиће инвеститор Гаротић Драгица из Београда, улица Индријска бр.2.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Нова Варош.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-71/3/2018-02 од 29.08.2018.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
*******************************************************************************************************
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На основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', бр.42/91, 71/94,
79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), члана 40.став 1.тачка 8. Статута општине Нова Варош
(''Службени лист општине Нова Варош“, бр. 10/2008, 9/2012 и 16/2015), Скупштина општине Нова Варош на седници
одржаној дана 29.08.2018. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“
НОВА ВАРОШ
Члан 1.
У члану 1. став 1.Одлуке мења се и гласи:
Овом одлуком општина Нова Варош оснива Јавну установу „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Нова Варош (у даљем
тексту: Установа), која обавља делатност физичке културе на територији општине Нова Варош.
Члан 2.
Члан 4.мења се и гласи:
Претежна делатност Установе је:
93.11 делатност спортских објеката
Осим наведене делатности Устнаова ће обављати и друге делатности:
77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт,
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93.19 остале спортске делатности,
93.29 остале забавне и рекреативне делатности,
81.30 услуге уређења и одржавања околине,
82.30 организовање састанака и сајмова,
68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.
49.39 остали превоз путника у копненом саобраћају.
Промена претежне делатности Установе врши се на основу одлуке Управног одбора уз сагласност Оснивача.
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
Установа своје делатности остварује у спортским објектима. Објекти установе су:
-Градско школско спортска дворана
-Фискултурна сала ОШ „Живко Љујић“
-„Mini pitch“ терен
-Жичара „Бријежђа“
Члан 4.
Члан 11.мења се и гласи:
Органи Установе јесу:
1.Управни одбор као орган управљања који има 3 члана од којих су 2 представника оснивача и 1
представник запослених у Установи,
2.Директор као орган пословођења
3.Надзорни одбор као орган надзора који има 3 члана од којих су 2 представника оснивача и 1 представник
запослених у Установи
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Нова Варош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-71/4/2018-02 од 29.08.2018.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************

3
На основу Закона о јавним службама и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине
Нова Варош" бр. 10/2008, 9/2012 и 16/2015), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 29.08.2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Јавне Установе «Спортски објекти»
Нова Варош
I Даје се сагласност на Статут Јавне установе «Спортски објекти» Нова Варош који је привремени Управни
одбор Установе донео на седници одржаној 23.07.2018. године.
II Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Нова Варош“.
Број:06-71/5/2018-02 од 29.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ('' Сл.гласник РС'' број 129/2007,83/2014др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Нова Варош (''Сл. лист општине Нова
Варош'' бр. 10/2008, 9/2012 и 16/2015) Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 29.08.2018.године, доноси
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ
I Основне одредбе
Члан 1.
Правилником о критеријумима за доделу новчаних награда студентима и ученицима поводом Дана општине
(у даљем тексту: Правилник) регулише се поступак пријаве, услови доделе награда, критеријуми за избор, надлежност
Комисије за доделу награда, висина награде, као и друга питања од значаја за доделу награда.
Члан 2.
Новчане награде студентима и ученицима, додељује Општина Нова Варош (у даљем тексту: Општина), за
најбоље постигнуте резултате у претходној шклоској години.
Члан 3.
II Средства
Финансијска средства за доделу новчаних награда студенатима и ученицима обезбеђују се у буџету општине
Нова Варош.
Члан 4.
Општина додељује новчане награде:
- најуспешнијим студентима друге године и виших година студија;
- најуспешнијим ученицима основних и средњих школа;
Члан 5.
III Услови
За новчане награде могу конкурисати:
- редовни студенти друге године и виших година основних академских (први степен) и дипломских академских (други
степен) студија, на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, који имају пребивалиште на
територији општине Нова Варош
- вуковци основних и средњих школа, као и ученици који су на Републичким такмичењима освојили једно од прва три
места, а који имају пребивалиште на територији општине Нова Варош.
Члан 6.
За студенте друге године и виших година студија услови за учешће на конкурсу су:
1. да је редован студент основних академских студија и дипломских академских студија;
2. да је остварио просечну оцену из претходне године студија најмање 9, 00.
3. да није губио годину током студија;
4. да нема више од 26 година живота;
5. да има пребивалиште на територији општине Нова Варош
Члан 7.
За ученике основних и средњих школа услови за учешће на конкурсу су:
1. да имају пребивалиште на територији општине Нова Варош;
2. да су носиоци Вукове дипломе или
3. да су у претходној школској години на Регионалном или Републичком такмичењу освојили једно од прва три места;
Члан 8.
Председник општине именује Комисију за доделу новчаних награда студентима и ученицима које додељује
Општина ( у даљем тексту: Комисија), која спроводи поступак доделе награда.
Комисија се именује посебним Решењем за сваку текућу годину.
Комисија има председника и три члана.
Члан 9.
Надлежност Комисије:
- расписује конкурс за доделу новчаних награда
- доноси одлуку о додели награда
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IV Конкурс
Члан 10.
Конкурс садржи:
- услове за учешће на конкурсу;
- рок и начин подношења пријаве на конкурс;
- рок у коме ће бити донета одлука по конкурсу;
- рок у коме ће кандидати бити обавештени о резултатима конкурса
Члан 11.
Конкурс се објављује у локалном листу, на сајту општине Нова Варош и на огласној табли.
Члан 12.
Награде студентима и ученицима Општине Нова Варош се уручују јавно на Дан Општине Нова Варош, 01.
новембра за текућу годину.
Награде из става 1. овог члана, уручује председник Општине.
Члан 13.
V Начин конкурисања
Заинтересовани студенти и ученици у року утврђеном конкурсом, подносе пријаву.
Пријава садржи:
- формулар за пријаву на конкурс
- докази о испуњености услова
Члан 14.
Сви докази који се прилажу морају бити званични документи одговарајуће установе (издати у прописаној
форми и оверени).
Члан 15.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
VI Избор
Члан 16.
Комисија доноси Одлуку о додели награда, међу пријављеним кандидатама који испуњавају услове
Конкурса, у складу са Правилником.
VII Приговор
Члан 17.
Кандидат који је незадовољан Одлуком Комисије може уложити приговор Председнику општине, у року од
8 дана од дана пријема обавештења о одлуци Комисије.
Рок за одлучивање по приговору је 8 дана.
VIII Остале одредбе
Члан 18.
Новчане награде се исплаћују једнократно, а висину утврђује Председник општине, у складу са планираним
буџетским средставима Општине за текућу годину.
Члан 19.
Добитник новчане награде губи право на новчану награду уколико се накнадно утврди да су подаци на
основу којих му је награда додељена неистинити, односно да не одговарају чињеничном стању.
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додели награда и других признања
општине Нова Варош број 12-3/2013-03 од 19.10.2013.године.
БРОЈ:06-71/7/2018-02 од 29.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ('' Сл.гласник РС'' број 129/2007,83/2014др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Нова Варош (''Сл. лист општине Нова
Варош'' бр. 10/2008, 9/2012 и 16/2015) Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 29.08.2018. године, доноси
ПРАВИЛНИK
О УСТАНОВЉЕЊУ НАГРАДА И ДРУГИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Члан 1.
Овим Правилником устанољавају се награде и друга признања општине Нова Варош, која се могу
додељивати установама, предузећима, месним заједницама, органима и појединцима, као посебан вид јавног признања за
постигнуте резултате (подстицање економског развоја, допринос очувања животне средине и одрживог развоја,
друштвено- хуманитарних активности, културно-уметничког стваралаштва) као и сва друга достигнућа и доприноси у
развоју локалне заједнице у свим областима, од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Нова Варош.
Члан 2.
Награде и друга признања се додељују у виду:
-Повеље
-Плакете
-Похвале
-Награде
Члан 3.
Повеља се додељује установама, предузећима, месним заједницама и органима за постигнуте изузетне
резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва, унапређења, развоја и афирмације општине Нова Варош.
Додељивање Повеље може бити везано за разне јубилеје и може се доделити више пута.
Члан 4.
Плакета Општине може се доделити општинама и градовима са којима општина Нова Варош остварује
изузетну сарадњу, као и заслуженим појединцима из земље и иностранства за изузетне заслуге и допринос у развоју
Општине.
Члан 5.
Похвала се може доделити установама, предузећима, месним заједницама, органима и појединцима који су
постигли и постижу нарочите успехе у привреди, хуманитарном раду и осталим областима од значаја за напредак и
развој Општине.
Члан 6.
Награда се може доделити појединцима који су постигли и постижу нарочите успехе у раду што даје
значајан допринос напретку, развоју и афирмацији Општине.
Награда је писмено признање уз коју се одређује и одређени новчани износ.
Новчане награде се додељују најуспешнијим студентима и ученицима основних и средњих школа.
Критеријуми за доделу новчаних награда утврђени су Правилником о критерујимима за доделу новчаних
награда ученицима и студентима са територије општине Нова Варош поводом Дана општине.
Средства за награде обезбеђују се из буџета Општине.
Члан 7.
Послови и задаци у вези доделе награда и других признања које који се додељују за Дан општине Нова
Варош, поверавају се Комисији коју формира председник Општине посебним решењем за сваку годину.
Члан 8.
Комисија на основу пристиглих предлога или по сопственој иницијативи даје предлог председнику
Општине.
На основу предлога Комисије предеседник Општине доноси коначну Одлуку о додели награда, плакета,
похвала и повеља.
Члан 9.
Писмене предлоге Комисији могу поднети сва правна и физичка лица током целе године, најкасније до краја
септембра текуће године, на писарници општинске управе или препоручено са обавезним навођењем адресе:
''Општинска управа Нова Варош-Комисија о установљењу награда и других признања општине Нова Варош,
Карађорђева 32,31320 Нова Варош''.
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Члан 10.
Ликовно и текстуално решење повеље, похвале, плакете и награде утврђује Општинско веће на предлог
Комисије, као и висину новчане награде.
Члан 11.
Награде и друга признања Општине Нова Варош уручују се јавно, за Дан општине Нова Варош, 01.
новембра за текућу годину.
Награде и друга признања из члана 2. овог Правилника, уручује председник Општине.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу општине Нова Варош.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о установљењу награда и других признања
општине Нова Варош број 12-1/2013-03 од 19.10.2013.године.
БРОЈ:06-71/6/2018-02 од 29.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************

6
На основу члана 116.став 5. и члана 117.став 1.и 2. Закона о основама система образовања и васпитања
("Сл.гласник РС", бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 88/2017) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени
лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној
29.08.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора ОШ «Вук Стефановић Караџић» Јасеново, и то:
-ГРУЈО ПЕТРОВИЋ, из реда локалне самоуправе
-ЉУБИША ПОПОВИЋ, из реда локалне самоуправе
-МИЛУТИН ЖУНИЋ, из реда локалне самоуправе
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
БРОЈ:06-71/10/2018-02 од 29.08.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************

7
На основу члана 116.став 5. и 117. став 1.и 2.Закона о основама система образовања и васпитања
("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 88/2017) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени
лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној
29.08.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
1. У Школски одбор ОШ «Вук Стефановић Караџић» Јасеново, именују се:
-ЗОРАН ГОЈГИЋ, из реда локалне самоуправе
-ЉУБИША ПОПОВИЋ, из реда локалне самоуправе
-РАДЕ ЖУНИЋ, из реда локалне самоуправе
2. Мандат именованим траје 4.године.
3.Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
БРОЈ:06-71/11/2018-02 од 29.08.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************
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8
На основу члана 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр. 10/08, 9/2012
и 16/2015) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2014),
Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 29.08.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. ДРАГАН ЧАКАРЕВИЋ из Нове Вароши, разрешава се дужности члана Комисије за урбанизам
расподелу грађевинског земљишта, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине
Нова Варош.
2.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Број:06-71/13/2018-02 од 29.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
******************************************************************************************************
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На основу члана 48 и 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр.10/2008)
и члана 38. 39 и 43. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош, ("Службени лист Општине Нова Варош", број
4/2014), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 29.08.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ГОРАН ЂАЈИЋ из Нове Вароши, именује се за члана Комисије за урбанизам расподелу грађевинског
земљишта, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општтине Нова Варош.
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:06-71/14/2018-02 од 29.08.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић
******************************************************************************************************
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локалне самоуправе.............................................................................................................................
Решење о разрешењу члана Комисије за урбанизам расподелу грађевинског земљишта, стамбено
комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Нова Варош.........................
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