СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 4. НОВА ВАРОШ, 24. АПРИЛ 2015. ГОДИНЕ
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На основу члана 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 9/2012), члана 24. Одлуке о постављању монтажних објеката на јавним површинама на
подручју насељеног места Нова Варош и Туристичке зоне Златара (Сл. лист општине Нова Варош, бр.5/2014), Закључка
Надзорног
одбора Дирекције за грађевинско земљише и изградњу општине Нова Варош бр.1358/2014 од
11.12.2014.године и члана 40, став1, тачка 15. Статута општине Нова Варош (Сл.лист општине Нова Варош, бр. 10/2008,
9/2012), Скупштина општине на седници одржаној дана 03.04.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА
ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА НОВА ВАРОШ И ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ ЗЛАТАРА
Члан 1.
Допуњује се Одлука о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју насељеног места
Нова Варош и Туристичке зоне Златара (Сл. лист општине Нова Варош, бр.5/2014), у делу Програма постављања
монтажних објеката, тако што се у наслову:
I ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА, под тачком
в) Монтажни објекти, додаје:
Ознака

Намена

Локација

Број
објеката

В.9

продаја лековитог
биља,
производи од
шумског воћа

В.10

продаја сувенира

В.11

продаја производа
народне радиности

Део кат. парцеле бр.900 КО Брдо,
асфалтирани плато код хотела Панорама,
објекат- типска брвнара 3х3м, по угледу на
изведене објекте на локацији.
Део кат. парцеле бр.900 КО Брдо,
асфалтирани плато код хотела Панорама,
објекат- типска брвнара3х3м, по угледу на
изведене објекте на локацији.
Део кат. парцеле бр.900 КО Брдо,
асфалтирани плато код хотела Панорама,
објекат- типска брвнара3х3м, по угледу на
изведене објекте на локацији.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Нова Варош.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-17/14/2015-02 од 03.04.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
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2
На основу члана 92. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.54/2009 ,
73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013) и члана 40. Статута општине Нова Варош
("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној
03.04.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
о неангажовању предузећа за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Нова Варош за
2014.годину
Члан 1.
Не ангажује се предузеће за вршење екстерне ревизије завшрног рачуна буџета општине Нова Варош за
2014.годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Број:06-17/17/2015-02 од 03.04.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************

3
На основу члана 27. став 10; члана 28.став 2; члана 36. став 6. и члана 39. Закона о јавној својини
(«Службени гласник РС», број 72/11 и 88/13;), члана 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,број
72/09; 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС, 50/13-УС 98/13-УС; 132/14; 145/14) и члана 40.став 1. тачка 6.
Статута општине Нова Варош («Сл.лист општине Нова Варош» 10/2008 и 9/2012) Скупштина општине Нова Варош, на
седници одржаној 23.04.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О НАДЛЕЖНОСТИМА У ПОСТУПКУ ПРИБАВЉАЊА И РАСПОЛАГАЊА СТВАРИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се надлежност у поступку прибављања и располагања непокретностима у јавној
својини Општине Нова Варош (у даљем тексту: Општина), односно одређује надлежни орган за предузимање
прописаних радњи и то:
- за доношење закључка о покретању поступка и решења о образовању Комисије за спровођење поступка из
предходног става;
- за доношење Одлуке о прибављању и располагању непокретностима;
- за заштиту имовинских права и интереса Општине;
- лице надлежно за закључивање уговора о прибављању и располгању непокретностима у јавној својини
Општине.
Члан 2.
Непокртне ствари прибављају се у јавну својину, односно отуђују из јавне својине Општине у поступку
јавног надметања или прикупљања писмених понуда, полазећи од тржишне вреднсоти непокретности коју је проценио
надлежни Порески орган.
Прибављањем непокретности у смислу става 1. овог члана, сматра се и размена непокретности.
У изузетним случајевима, непокретне ствари могу се прибавити или отуђити из јавне својине Општине
непосредном погодбом у складу са Законом и Уредбом која регулише ову област.
Члан 3.
Предлог за покретање поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине могу да поднесу
субјекти који могу бити корисници ствари у јавној својини Општине (јавна предузећа и установе чији је оснивач
Општина), под условом да су у буџету Оптишне обезбеђена средства за ове намене.
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ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
1. Поступак прибављања непокретности
прикупљањем писмених понуда

у јавну својину Општине јавним надметањем или

Члан 4.
Закључак о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине јавним надметањем,
односно прикупљањем писмених понуда доноси Општинско веће Општине Нова Варош (у даљем таксту: Веће), на
предлог субјекта из члна 3. ове Одлуке. Веће истовремено свјим актом образује Комисију за спровођење поступка
прибављања непокретности у јавну својину Општине у (у даљем тексту: Комисија) и утврђује текст јавног огласа за
јавно надметање или прикупљање писмених понуда.
Уз предлог закучка из предходног става, Општинском већу доставља се и нацрт јавног огласа, који обавезно
садржи елементе утврђене чланом 17. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давање у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(«Сл.гласник РС»,број 24/12),осим у случају прибављања непокрертности непосредном погодбом.
Нацрт закључка о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине и текст јавног
огласа припрема Одељење за имовинско правне, стамбено кумуналне, урбанистичке послове и послове инспекције (у
даљем тексту: Одељење).
Општинско Веће, закључак са огласом из става 1. овог члана, доставља Одељењу, које је дужно да у складу
са Законом објави оглас.
Члан 5.
Комисија из члана 4.став 1. ове Одлуке има председника и два члана. Актом о образовању Комисије ближе
се одређују њени задатци.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење.
Члан 6.
Поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине спроводи Комисија, на начин прописан
чланом 17. и 18. поменуте Уредбе.
Комсија о свом раду сачињава Записник и образложен предлог за прибављање непокретности у јавну
својину Општине доставља Одељењу.
Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине припрема Одељење и доставља га
Општинском већу, које утврђује предлог Одлуке.
Члан 7.
Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину Општине, након спроведеног поступка јавног
надметања или прикупљања писмених понуда, на предлог Већа доноси Скупштина општине.
На основу Одлуке из предходног става, закључује се Уговор између Општине Нова Варош и лица од кога се
прибавља непокретност, у року од 30 дана од дана коначности Одлуке.
У име Општине, Уговор о прибављању непокретности у јавну својину закључује председник Општине као
лице надлежно за закључење уговора.
2. Поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом
Члан 8.
Непокретности се могу прибавити у јавну својину непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног
пореског органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће
решење, под којим се подразумева:
1)
Случај кад непокретност која се прибавља у јавну својину Општине, по својим карактеристикама
једина одговара потребама Општине, с тим да предлог закључка, односно Одлуке о оваквом начину прибављања, садржи
образложење оправданости и целисходности, са аспекта остварења интереса Општине;
2)
Случај када се ради о међусобном располагању између Општине и других носилаца права јавне
својине;
3) Случај прибављања непокретности у јавну својину Општине путем размене, ако је та размена у интересу
Општине, уз испуњење свих услова из члана 30.Закона о јавној својини.
Члан 9.
Поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом спроводи се у
складу са Законом, на начин прописан чланом 3. и 4. поменуте Уредбе, сходно применом одредаба члана 4. до 7. ове
Одлуке, осим обавезе расписивања јавног огласа за прибављање непокретности.
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Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом, након спроведеног
поступка, доноси Скупштина општине, на предлог Већа.
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом у име Општине
закључује председник Општине у року од 30 дана од дана коначности Одлуке из предходног става.
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
1. Поступак отуђења непокретнсоти из јавне својине Општине јавним надметањем или прикупљањем
писмених понуда
Члан 10.
Непокретности се отуђују из јавне својине Општине у поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда, полазећи од тржишне вредности непокретности, коју је проценио надлежни порески орган.
Члан 11.
Закључак о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине Општине јавним надметањем
или прикупљањем писмених понуда доноси Веће, на предлог председника Општине.
Веће, истовремено својим актом образује Комисију за спровођење поступка отуђења непокретности из
јавне својине Општине, коју чине председник и два члана и утврђује текст јавног огласа за јавно надметање или
прикупљање писмених понуда, које обавезно садржи елементе прописане одредбама члана 17. и 19. поменуте Уредбе.
Нацрт Закључка и текст јавног оголаса припрема Одељење.
Општинско Веће, закључак са огласом из става 1. овог члана доставља Одељењу, које је дужно да исти
објави у средствима информисања.
Члан 12.
Поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине јавним надметањем или прикупљањем
писмених понуда спроводи Комисија из члана 11. став 2. ове Одлуке на начин прописан поменутом Уредбом.
Комисија о свом раду сачињава записник и образложен предлог за отуђење непокретности из јавне својине
Општине доставља Одељењу.
Одељење припрема нацрт Одлуке о отуђењњу непокретности из јавне својине Општине, који доставља Већу
ради утврђивања предлога Одлуке.
Члан 13.
Скупштина општине, по спроведном поступку, на предлог Већа, доноси Одлуку о отуђењу непокретности
из јавне својине Општине јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине Општине, са лица којим се отуђује непокретност, у име
Општине закључује председник Општине у року од 30 дана од дана коначности Одлуке из става 1. овог члана.
2. Поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине непосредном погодбом
Члан 14.
Изузетно, непокретности у јавној својини Општине могу се отуђити из јавне својине непосредном погодбом,
али не испод од стране надлежног пореског органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном
случају то представља једино могуће решење, уз посебно образложење оправданости и целисходности.
Поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине непосредном погодбом спроводи се у складу са
Законом и Уредбом и сходном применом одредаба члана 11. до 14. ове Одлуке, осим обавезе расписивања јавног огласа
за отуђење непокретности.
Члан 15.
Скупштина општине, по спроведеном поступку, на предлог Већа, доноси Одлуку о отуђењу непокретности
из јавне својине Општине, непосредном погодбом.
Нацрт Одлуке из предходног става припрема Одељење.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине Општине непосредном погодбом, са лицем коме се
отуђује непокретност, у име Општине закључује председник Општине, у року од 30 дана од дана коначности Одлуке из
става 1. овог члана.
Члан 16.
Изузетно, Скупштина општине може отуђити непокретност из јавне својине и испод тржишне вредности,
односно без накнаде, у случајевима прописаним Законом и Уредбом, ако постоји интерес Општине за таквим
располагањем.
Предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине испод тржишне цене, односно без накнаде, мора
да садржи образложење из кога се може утврдити постојање прописаних разлога и оправданости оваквог начина
отуђења.
Члан 17.
Решење о давању непокретности у јавној својини Општине на коришћење, о преносу права коришћења
непокретности на другог корисника или носиоца права јавне својине, укључујући и размену, као и решење о одузимању
и престанку права коришћења непокретности у јавној својини, доноси Скупштина општине на предлог Општинског
већа.
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На основу решења из предходног става, закључује се Уговор између Општине и корисника, или другог
носиоца права на непокретности, који у име Општине закључује председник Општине, у року од 30 дана од дана
коначности решења.
Нацрт решења из става 1.овог члана припрема Одељење.
Члан 18.
Непкретности у јавној својини Општине, које органи општине користе за вршење њихових права и дужности
су службене и пословне просторије и друге непокретности одређене законом. Функционер који руковиди органом
Општине, односно овлашћено лице стара се о законитости и одговоран је за законито коришћење и управљање стварима
у јавној својини, које користи тај орган.
ЗАШТИТА ИМОВИНСКИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ
Члан 19.
Уговори о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине закључују се по предходно
прибављеној сагласности Оптинског правобраниоца.
Општински правобранилац је дужан да мишљење из става 1. овог члана да у року од 8 дана од дана пријема
захтева за доставу сагласности-мишљења.
Одељење је дужно да примерак закљученог Уговора из става 1. овог члана достави општинском
правобраниоцу и Одељењу за финансије и буџет у року од 8 дана од дана закључења Уговора.
Општинско правобранилаштво је овлашћено да поднесе тужбу за поништај Уговора из става 1. овог члана
ако је закључено супротно прописима у законом утврђеном року, а ако тај рок није утврђен законом, у року од једне
године од дана закључења уговора.
Члан 20.
У погледу надлежности за спровођење поступка, одредбе ове Одлуке сходно ће се примењивати и код
прибављања и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини које се уређује Законом о планирању и изградњи Закон
о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,број 72/09; 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС, 50/13УС 98/13-УС; 132/14; 145/14) подзаконским актима из ове области и прописима о јавној својини.
Надлжност у поступку за давање у закуп грађевинског земљишта, као и за давање пословног простора у
јавној својини у закуп и на коришћење је идентична као и у случају прибављања и отуђења непокретности, осим што
Одлуку о давању у закуп или на коришћење непокретност у јавној својини доноси Општинско веће.
Члан 21.
Прибављање покретних ствари у јавну својину Општине спроводи се у складу са Законом о јавним
набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Поступак отуђења покретних ствари из јавне својине Општине спроводи се у складу са Законом о јавној
својини и подзаконским актима из области јавне својине, сходно применом одредаба ове Одлуке које се односе на
поступак отуђења непокретности.
Члан 22.
Надлежност у поступку прибављања и отуђења покретних ствари из јавне својине Општине уређује се на
следећи начин:
Акт о покретању поступка прибављања и отуђења покретних ствари у јавној својини Општине и акт о
образовању Комисије за јавно надметање или прикупљање понуда у овом поступку, доноси председник Општине.
Општинско веће одређује се као надлежни орган за доношење акта о прибављању и отуђењу покретних
стври у јавној своји Општине.
Председник Општине се одређује као лице надлежно, да у име Општине, закључује уговор о прибављању и
располагању покретним стварима у јавној својини Општине.
Члан 23.
За све што није прописано овом Одлуком, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о јавној својини,
Закона о планирању и изградњи, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и других
прописа којима се уређује јавна својина и грађевинско земљиште.
Члан 24.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту («Општински службени
гласник»,број 5/2004)
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеном листу Општине Нова Варош».
БРОЈ:06-17/15/2015-02 од 23.04.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************

4
На основу члана 109. став 4. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош",
бр.10/2008 и 9/2012) и члана 14. став 1. и 18. Одлуке о месним заједницама на територији општине Нова Варош
("Општински службени гласник", бр.6/2005 и "Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2012), Председник
Скупштине општине Нова Варош, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ПЕТ ЧЛАНОВА САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦА РАДОИЊА
I
Расписујем изборе за пет чланова Савета месне заједница Радоиња за 17. мај 2015.године.
II
Изборе за Савет месне заједнице Радоиња спровешће Општинска изборна комисија, а преко Одбора за
спровођење збора Месне заједнице Радоиња.
III
Збор за избор пет чланова Савета месне заједнице Радоиња одржаће се у 17. маја 2015.године у 12,00 часова
у Основној школи "Гојко Друловић" у Радоињи.
IV
На основу ове Одлуке, Општинска изборна комисија ће преко Одбора у року од 10 дана,од дана њеног
доношења, предузети све мере и радње потребне за сазивање и одржавање збора, а у складу са одредбама Одлуке о
месним заједницама на територији општине Нова Варош.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош" и
средствима јавног информисања.
Број:06-23/2015-02 од 24.04.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************

5
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“
бр.36/09), уз прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање бр. 101-4-/2015-01 од 09.04.2015. године,
Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 23.04.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2015.ГОДИНУ
I У Акционом плану запошљавања општине Нова Варош за 2015.годину ("Службени лист општине Нова
Варош", бр.10/2014) у поднаслову: "7. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНА НОВА
ВАРОШ ЗА 2015.ГОДИНУ“:
-

Одељак 7.3 Јавни радови, у ставу 5. тачка 1. алинеја 3 уместо износа "25.000,00 динара" треба да стоји
износ од "24.500,00 динара"

-

Одељак 7.3 Јавни радови, у ставу 5. тачка 1. алинеја 4 уместо износа "26.000,00 динара" треба да стоји
износ од "25.000,00 динара"

-

Одељак 7.3 Јавни радови, у ставу 5. тачка 3. алинеја 1 уместо износа "1.500,00 динара" треба да стоји
износ од "2.000,00 динара"
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Одељак 7.3 Јавни радови, у ставу 5. тачка 3. алинеја 2 уместо износа "3.500,00 динара" треба да стоји
износ од "4.000,00 динара"




-

Одељак 7.3 Јавни радови, у ставу 5. тачка 3. након алинеје 2, додаје се алинеја 3. који гласи: „- накнаде
трошкова организовања обуке у једнократном износу од 50.000,00 динара по јавном раду.“
Одељак 7.4 Подстицање запошљавања младих путем финансирања програма оспособљавања за
самостални рад у струци, у називу дела одељка „б) Програм стручне праксе код приватног послодавца“
додају се речи „и у јавном сектору“, а ставу 3. након речи „Програм је намењен незапосленим лицима
без радног искуства у струци са најмање средњим образовањем која практична знања и вештине
стичу код послодавца који припада приватном“ додају се речи „и јавном“ (сектору).
Одељак 7.4 Подстицање запошљавања младих путем финансирања програма

оспособљавања за

самостални рад у струци, део одељка б), став 7, тачка 1. алинеја 1 уместо износа "12.000,00 динара"
треба да стоји износ од "10.000,00 динара"
-

Одељак 7.4 Подстицање запошљавања младих путем финансирања програма

оспособљавања за

самостални рад у струци, дело одељка б), став 7, тачка 1. алинеја 3 уместо износа "16.000,00 динара"
треба да стоји износ од "12.000,00 динара"
-

Одељак 7.4 Подстицање запошљавања младих путем финансирања програма

оспособљавања за

самостални рад у струци, део одељка б), став 7, тачка 1. алинеја 3 уместо износа "20.000,00 динара"
треба да стоји износ од "14.000,00 динара"
II Ову Одлуку о измени Акционог плана запошљавања општине Нова Варош за 2015. годину, објавити у
"Службеном листу општине Нова Варош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-17/25/2015-02 од 23.04.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД
Број: IУо-146/2013
20.04.2015. године
БЕОГРАД
Уставни суд, у саставу: председник Весна Илић Прелић и судије др Оливера Вучић, Братислав Ђокић, др
Горан П. Илић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, др Боса Ненадић, др
Драгиша Б. Слијепчевић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојковић и Сабахудин Тахировић, на
основу члана 167. став 1. тачка 1. Устава Републике Србије, на седници одржаној 26. фебруара 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
Утврђује се да одредба члана 12, у делу који гласи: „ , а примењиваће се од 01.01.2013. године“ Одлуке о
локалним комуналним таксама на територији општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, број 10/12),
у време важења, није била у сагласности са Уставом.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену уставности Одлуке наведене у
изреци. Иницијатор истиче да је оспорена Одлука „објављена 31. децембра 2012. године, а да је по слову одредбе члана
12, ступила на снагу 8. јануара 2013. године, а почела је да се примењује 1. јануара 2013. године“. Како је примена
Одлуке започела пре њеног ступања на снагу, иницијатор сматра да „ретроактивна примена Одлуке о локалним
комуналним таксама није у сагласности са одредбом члана 197. став 1. Устава Републике Србије“, којом је утврђена
забрана повратног дејства општих правних аката.
Скупштина општине Нова Варош је у одговору на наводе иницијативе, поред осталог, истакла да је оспорена
Одлука престала да важи ступањем на снагу „Одлуке о комуналним таксама за 2014. годину“, која је објављена у
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„Службеном листу општине Нова Варош“, број 17/13, те да стога нема основа за покретање поступка за оцену
уставности оспорене Одлуке.
Полазећи од садржине иницијативе и оспорене Одлуке, Уставни суд је утврдио да је предмет иницијативе одредба члана
12. Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Нова Варош из 2012. године, у делу у коме је
уређена примена ове одлуке.
С тим у вези, Уставни суд је констатовао да је Одлуку о локалним комуналним таксама на територији
општине Нова Варош донела, 27. децембра 2012. године, Скупштина општине Нова Варош. Наведена Одлука је 31.
децембра 2012. године објављена у „Службеном листу општине Нова Варош“, број 10/12. Оспореним чланом 12. Одлуке
прописано је да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова Варош“, а да
ће се примењивати од 1. јануара 2013. године. Наиме, имајући у виду да је оспорена Одлука објављена 31. децембра
2012. године, она је ступила на снагу 8. јануара 2013. године, а почетак њене примене утврђен је за 1. јануар 2013.
године, тј. за дан пре него што је Одлука ступила на снагу.
Оспорена Одлука је престала да важи 25. децембра 2013. године, када је ступила на снагу Одлука о
локалним комуналним таксама на територији општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, број 17/13).
Одредбама члана 197. Устава Републике Србије утврђено је да закони и сви други општи акти не могу имати
повратно дејство (став 1.) и да, изузетно, само поједине одредбе закона могу имати повратно дејство, ако то налаже
општи интерес утврђен при доношењу закона (став 2.).
Полазећи од наведеног, Уставни суд је оценио да оспорена одредба члана 12. Одлуке, у делу који гласи: „ , а
примењиваће се од 01.01.2013. године“, за време важења, није била у сагласности са одредбама члана 197. ст. 1. и 2.
Устава којима је утврђена забрана повратног дејства, односно ретроактивне примене општих правних аката, а из чега
произлази да је Одлука, сагласно Уставу, почела да се примењује даном њеног ступања на снагу, тј. 8. јануара 2013.
године.
Имајући у виду да се иницијативом оспорава уставност одредбе члана 12. Одлуке којом се уређује питање о
коме Уставни суд већ има заузет став исказан у бројним одлукама (види нпр: Одлуку IУо-139/06 од 17. јуна 2009.
године, објављену у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 82/09 и Одлуку IУ-91/07 од 10. септембра 2009.
године, објављену у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 83/09), Уставни суд је, на основу члана 53. став 3.
Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11 и 18/13-Одлука УС), одлучио без доношења решења
о покретању поступка.
На основу изложеног и одредаба члана 42а став 1. тачка 2) и члана 45. тачка 1) Закона о Уставном суду,
Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.
ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА
Весна Илић Прелић
*******************************************************************************************************
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011), члана
40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008) и члана 90. Пословника о раду
Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2014), Скупштина општине Нова Варош
на седници одржаној 03.04.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
1. МАТОВИЋ РУЖА из Нове Вароши, разрешава се дужности члана Изборне комисије општине Нова
Варош испред Српске напредне странке.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се "Службеном листу општине Нова Варош."
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду
Београд, у року од 24 часа од доношења решења.
БРОЈ:06-17/18/2015-02 од 03.04.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011), члана
40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008) и члана 90. Пословника о раду
Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2014), Скупштина општине Нова Варош
на седници одржаној 03.04.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
1. ДИВАЦ МЕРХИЛА из Нове Вароши, именује се за члана Изборне комисије општине Нова Варош испред
Српске напредне странке.
2. Надлежност Изборне комисије утврђена је Законом о локалним изборима.
3. Мандат именованој траје 4.године.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се "Службеном листу општине Нова Варош."
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду
Београд, у року од 24 часа од доношења решења.
БРОЈ:06-17/19/2015-02 од 03.04.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
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Нa основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/97),
члана 37. Закона о култури ("Сл.гласник РС", бр.72/2009), члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Нова Варош
("Службени лист општине Нова Варош" бр. 10/2008 и 9/2012) и члана 25. Статута Дома културе "Јован Томић" Нова
Варош, бр.02-95/02 од 22.04.2002.године, 02-248/02 од 24.10.2006., 02-78/02 од 03.03.2009. и 04-439/11 од
14.12.2011.године, Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 23.04.2015. године, донела je
РЕШЕЊЕ
1. ЖЕЉКО ТОМОВИЋ из Нове Вароши, дипломирани инжењер менаџмента, именује се за в.д. директора
Дома културе "Јован Томић" Нова Варош.
2. Мандат именованом траје до именовања директора, а најдуже годину дана.
3.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Образложење
Чланом 37. Закона о култури ("Сл.гласник РС", бр.72/2009), регулисано је да оснивач може именовати
вршиоца дужности установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност
пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео. Вршилац дужности директора може обављати
ту функциију најдуже једну годину.
Управни одбор Дома културе "Јован Томић" Нова Варош је расписао јавни конкурс за именовање директора
у листу "Послови" бр.607 од 04.02.2015.године, а након спроведеног поступка по расписаном јавном конкурсу извршио
је избор кандидата за директора и Скупштини општине доставио предлог за именовање директора.
На седници Скупштине општине Нова Варош од 23.04.2015.године, разматран је предлог Управног одбора
за именовање директора поменуте установе и утврђено да у јавном конкурсу није наведено, да је кандидат за директора
дужан да предложи програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације, а како је то прописано
одредбама члана 36. став 2. Закона о култури.
Због неусклађености јавног конкурса са Законом о култури Скупштина није именовала директора установе,
већ је одлучено да Управни одбор Дома културе "Јован Томић" Нова Варош наведени јавни конкурс поништи и распише
нови.
Обзиром да није именован директор предметне установе по предлогу Управног одбора, сматра се да јавни
конкурс није успео.
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Чланом 25. Статута Дома културе "Јован Томић" Нова Варош регулисано је да уколико директор не буде
именован, Скупштина ће именовати вршиоца дужности директора, без конкурса. Вршилац дужности може именовати
функцију до именовања директора, али не дуже од годину дана.
На основу предње изнетог, одлучено је као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у
Ужицу у року од 30 дана од дана пријема истог.
Број:06-17/30/2015-01 од 23.04.2015. 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
41. Закона о култури ("Сл.гласник РС", бр.72/09), члана 40. став 1. тачка 9.Статута општине Нова Варош ("Службени
лист Општине Нова Варош", бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 23.04.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
1. РВОВИЋ БРАНКА разрешава се дужности председника Управног одбора Дома културе "Јован Томић" Нова
Варош, на лични захтев.
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
БРОЈ:06-17/30/2015-02 од 23.04.2015.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
41. Закона о култури ("Сл.гласник РС", бр.72/2009), члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Нова Варош ("Службени
лист Општине Нова Варош", бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 23.04.2015. године
донела је
РЕШЕЊЕ
1. Страхиња Пурић из Нове Вароши, именује се за председника Управног одбора Дома културе "Јован Томић"
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: 06-17/31/2015-02 од 23.04.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
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