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1 
На основу члана члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),  5. и 9. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, 

број 30/2018), члана 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 107/2020), члана 40. тачка 4 и члана 68. тачка 1 Статута општине Нова Варош 

( Сл. лист Општине Нова Варош број 4/2019 и 4/2020),  Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 

11.02.2021.године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

ЗА ПЕРИОД 2022-2029. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

Општина Нова Варош започиње активности на изради Плана развоја општине за период 2022-2029. године, 

као документа развојног планирања најширег обухвата и највишег значаја. 

Члан 2. 

Циљ израде Плана је стварање визије одрживог развоја општине Нова Варош и дефинисање приоритетних 

циљева развоја и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу свеобухватног квалитета живота грађана, подстицању 

убрзаног економског развоја, планском и рационалном коришћењу природних ресурса, обезбеђењу социјалног напретка 

и смањењу сиромаштва, пружању квалитетне здравствене заштите и образовања, унапређењу културе, поштовању 

људских и мањинских права и обезбеђењу једнаких могућности за све грађане општине. 

Члан 3. 

План развоја у складу са чланом 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе садржи следеће обавезне елементе: 

- Увод; 

- Преглед и анализа постојећег стања; 

- Дефинисање визије, односно жељеног стања; 

- Дефинисање приоритетних циљева развоја, који се желе постићи; 

- Преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја; 

- Начин спровођење и начин праћење спровођења Плана развоја. 

 

 

Члан 4. 

Полазне основе за формулисање Плана, представљају дефинисани правци развоја Републике Србије и 

општине Нова Варош, кроз сагледавање националних и локалних развојних докумената и докумената јавних политика, 

програма и пројеката који се реализују у општини Нова Варош.  

 

Члан 5. 

Овлашћује се председник општине Нова Варош да именује Комисију за координацију и израду Плана 

развоја општине Нова Варош за период 2022-2029. године и радне групе за области: Економски развој; Развој 

инфраструктуре, Заштита животне средине, Друштвени развој, Пољопривреда и рурални развој, Развој туризма. 

Одељење за привреду и локални економски развој пружаће подршку раду Комисији и радним групама, кроз 

техничку помоћ током израде Плана, достављање званичних релевантних података и др. 

Носиоцима израде Плана развоја из ставова 1. и 2. овог члана на располагању је стручна подршка у оквиру 

пројекта „Јавне и приватне финансије за развој – обезбеђивање одрживих локалних заједница унапређењем планирања 

локалног развоја у Републици Србији“, који се финансира из бесповрaтних средстава словачке развојне помоћи 

(SlovakAid), а спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (UNDP), при чему је Стална 

конференција градова и општина (СКГО) имплементациони партнер (у даљем тексту: Пројекат). У оквиру овог пројекта 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

 НОВА ВАРОШ 

БРОЈ 2. НОВА ВАРОШ, 12. ФЕБРУАР  2021. ГОДИНЕ 
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СКГО ће у сарадњи са Општином кроз низ обука и саветодавну подршку радити на изради Плана развоја, а у складу са 

Законом о планском систему. 

Током израде Плана развоја општине Нова Варош, у циљу партиципације свих заинтересованих страна биће 

организовани форуми и јавна расправе о нацрту документа. У процесу израде Плана развоја, у погледу објављивања 

отпочињања рада на овом планском документу, консултација у току његове припреме, спровођења јавне расправе, 

припреме и објављивања извештаја о спроведеној јавној расправи, те утврђивања предлога документа после спроведене 

јавне расправе, сходно се примењују одредбе чланова 108-115. Статута општине Нова Варош.   

Члан 6. 

На основу Споразума о сарадњи између Општине Нова Варош и СКГО предвиђено је да се пројектне 

активности подршке за израду Плана развоја општине Нова Варош за период 2022-2029. године реализују до децембра 

2021. године, након чега следи усвајање Предлога документа од стране Општинског већа и усвајање Плана развоја од 

стране Скупштине општине Нова Варош. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова Варош“ и 

објављује се на интернет презентацији Општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

Број:06-10/1/2021-02 од 11.02.2021.године 

  

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************** 

2 
На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 1. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине 

Нова Варош", бр.4/2019 и 4/2020) и на основу предлога Комисије за измену и допуну Пословника о раду Скупштине 

општине Нова Варош, Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 11.02.2021.године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

 

Члан 1. 

У Пословнику о раду Скупштине општине Нова Варош ("Сл.лист oпштине Нова Варош", број 19/2020), у 

члану 106. став 1. иза зареза бришу се речи: „одборничке групе или“.  

После става 1.додаје се нови став 2.који гласи: „На предложени дневни ред седнице Скупштине одборник 

може предложити до три измене и допуне предложеног дневног реда“.  

Досадашњи став 2.постаје став 3. 

Досадашњи став 3.постаје став 4.у коме се после речи: „по одредбама“ додаје реч: „члана 98“.  

Досадашњи став 4.се брише. 

 

Члан 2. 

 Мења се члан 185.став 1.и гласи: „Одборник има право да постави највише до три одборничка питања на 

крају седнице, пошто Скупштина заврши рад по свим тачкама дневног реда, с правом образлагања најдуже 2 минута по 

питању. Одборничка питања одборник доставља непосредно председнику Скупштине у писаном облику“.  

   

Члан 3. 

 Одлука о измени и допуни Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".  

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-10/7/2021-02 од 11.02.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић 
******************************************************************************************************** 
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3 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2019 и 

4/2020) и Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2021.годину («Сл.лист општине Нова Варош», бр.25/2020), 

Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 11.02.2021.године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о буџету општине Нова Варош за 2021.годину бр.06-85/2/2020-02 од  21.12.2020.године («Сл.лист 

општине Нова Варош», бр.25/2020), на позицији 88 економске класификације 511000 уместо речи: «Израда пројектно 

техничке документације за фекалну канализацију на Златару», треба да стоје речи: «Изградња фекалне канализације на 

Златару».  

 У осталом делу Одлука о буџету општине Нова Варош за 2021.годину, остаје непромења.  

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Нова Варош».  

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА  ВАРОШ 

 Број:06-10/8/2021-02 од 11.02.2021.године    ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************** 

4 
На основу чл.146.Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС бр.72/09,81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 

132/2014 и 145/2014 и 9/2015), и чл.24. Одлукe о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју 

насељеног места Нова Варош и Туристичке зоне Златар  ("Службени лист општине Нова Варош" бр.5/2014), чл.1 Одлуке 

о допуни одлуке о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју насељеног места Нова Варош и 

Туристичке зоне Златар и чл.40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр.4/2019 и 

4/2020),  Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 11.02.2021.године, донела је  

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА НОВА ВАРОШ И ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ ЗЛАТАРА 

 

Чл.1 

 Допуњује се Одлука о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју насељеног места 

Нова Варош и Туристичке зоне Златар (Службени лист општине Нова Варош, бр.5/2014), у делу Програма постављања 

монтажних објеката, тако што се додаје: 

 

В МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ  

Ознака Локација Основна намена 

Опис 

Број објеката 

В16-В35 

Кат парцела бр.276 КО 

Брдо,  пешачка стаза од 

Спортских терена  

„Панорама“ до 

раскрсница за РХ Центар 

 

Пратећа 

комерцијална 

намена уз 

Туристичке 

садржаје      

 

Брвнара 

3,0x3,5 

19 

Чл.2 

 Ова  Одлука о ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Нова Варош“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ      

Број:06-10/9/2021-02 од 11.02.2021.године  

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************** 
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5 

 

    РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ 

ОПШТИНСКA УПРАВA 

Број: 51-1/2021-04 

11. 02. 2021. године 

НОВА ВАРОШ 
 

 
 

 На основу члана 77. Став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС“, БР.88/2017 И 

27/2018-други закон), члана 5. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом (,,Службени гласник РС“ број 80/2018) и члана 21. Одлуке о организацији општинске управе (,,Службени лист 

општине Нова Варош“, бр. 21/2016), начелник општинске управе доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ 

ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ,ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

1. Образује се Интерресорна комисија за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком ( у даљем тексту: Комисија).Комисија врши процену потреба за 

додатном подршком детета, ученика и одраслог са пребивалиштем, односно боравиштем на територији 

општине Нова Варош. 

2. Седиште рада Комисије је у Новој Вароши , улица Карађорђева бр.32. 

3. Комисија се образује ради процене потреба за пружањем додатне подршке којом се остварују права, 

услуге и ресурси који детету, ученику и одраслом обезбеђују превазилажење физичких, комуникацијских и 

социјалних препрека унутар образовних установа и заједнице у целини. 

4. Комисија има пет чланова и то четири стална и једног повременог члана. 

Комисија има председника Комисије кога бирају стални чланови из својих редова. 

Стручну и административно-техничку подршку Комисији пружа Координатор Комисије. 

5. За сталне чланове Комисије именује се: 

1) Др Омиљена Поповић,  специјалиста педијатар, члан, представник система 

2) Богдан Филиповић, дипломирани психолог, члан, представник образовно – васпитног система 

3) Бранка Лековић, дипломирани социјални радник, члан, представник система социјалне заштите 

4) Славица Лујић, дефектолог, члан 

             Мандат сталних чланова комисије траје четири године. 

6. Стални члан комисије разрешава се дужности пре истека рока на који је именован, у следећим случајевима :  

1)  на свој захтев; 

             2)  ако не обавља или неодговорно обавља послове; 

3) ако не дође на три састанка заредом; 

4) ако му престане радни однос у установи у којој ради; 

5) ако се накнадно утврди да нема три године радног искуства у струци. 

 

7. Повремени члан Комисије је лице које добро познаје дете, ученика или одраслог.  

Повременог члана комисије одређује председник комисије, за сваког појединачно на основу предлога, односно 

сагласности родитеља, односно другог законског заступника и одраслог. 

Обавештење о одређивању повременог члана, председник комисије доноси у писаној форми и доставља га повременом 

члану и његовом послодавцу. 

8. За Координатора Комисије одређује се Славиша Пурић запослена у Општинској управи Нова Варош на 

радном месту послови просветне инспекције и послови заштите животне средине.  

Координатор комисије учествује у раду комисије, без права одлучивања. 

    9. Комисија : 

- Врши процену за свако дете, ученика и одраслог, за које добије захтев односно иницијативу за покретање поступка, без 

дискриминације по било ком основу.  
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- Предлаже, односно препоручује надлежним органима и службама мере додатне подршке у складу са прописом којим се 

уређују ближи услови за процену потреба за пружањем додатне подршке детету, ученику и одраслом ( у даљем тексту 

правилник); 

- Информише родитеља, односно другог законског заступника и одраслог о мерама додатне подршке из система 

образовања, здравствене и социјалне заштите, у складу са правилником, и упућује их на надлежне институције. 

- Доноси заједничко, образложено мишљење на основу појединачне процене сваког члана Комисије и усаглашених 

ставова сталних и повременог члана; 

- Одлучује по приговору родитеља, односно другог законског заступника и одраслог, изјављеном против мишљења 

Комисије; 

- Прати остваривање предложене додатне подршке; 

- Доставља редовне извештаје о свом раду, предложеној и оствареној подршци, општинској управи, два пута годишње, у 

роковима прописаним Правилником; доставља Збирни извештај за календарску годину ресорним министарствима након 

што га усвоји Општинско веће; 

- Прикупља, обрађује и чува податке о деци, ученицима и одраслим најдуже ди завршетка школовања, као и податке о 

свом раду; 

- Формира и води збирку података о деци, ученицима и одраслима за које је покренут поступак процене, у електронској 

и штампаној форми, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности; 

- Формира и води збирку података о раду Комисије,у складу са Правилником; 

- Информише јавност о свом раду и начину остваривања додатне подршке; 

- Доноси пословник о свом раду 

- Обавља и друге послове у складу са законом, Правилником и општим актом општине. 

Комисија је руковалац података у постуку прикупљања и обраде података. 

 

10. Координатор Комисије : 

- Прикупља документацију која је неопходна за покретање и вођење поступка процене, 

- Доставља документацију члановима Комисије, 

- Организује и администрира процес процене, 

- Сазива повремене чланове Комисије, 

- Прикупља и обрађује податке и води Збирке података у складу са Правилником, 

- Ажурира базу података о раду Комисије и корисницима, 

- Припрема податке за извештаје Комисије и  

- Обавља друге послове за потребе комисије, у складу са законом, Правилником и општим актом општине. 

11. Услове и средства за рад Комисије, као и услове за чување документације, обезбеђује општинска 

управа Нова Варош. 

12. Трошкови рада Комисије падају на терет буџета општине Нова Варош, а висину накнаде за рад чланова 

Комисије одредиће општинско Веће општине Нова Варош у посебном поступку. 

13. Даном доношења овог решења престаје да важи решење бр.550-1/1/2020-04 од 01.09.2020. 

14. Ово решење објављује се у Службеном листу општине Нова Варош. 

 

 

У Новој Вароши, дана 11.02.2021.                                          

                                                                                                   

                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                         Мирел Рољевић, с.р. 

 

******************************************************************************************************** 
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Издавач: Општина Нова Варош, Нова Варош, Карађорђева 32 

Одговорни уредник: Милка Радић 


