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 На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 2 и 4. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр.129/07), 
Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 25.02.2011.године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 1. УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ЋИРОВИЋ МИЛИВОЈУ, професору из Нове Вароши, престао мандат одборника 
у Скупштини општине Нова Варош, са изборне листе "За европску Србију - Борис Тадић", због поднете оставке. 
 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 Ћировић Миливоје из Нове Вароши, поднео је писмено оставку на мандат одборника у 
Скупштини општине Нова Варош број 013-1/2011-02 од 26.01.2011.године, која је оверена у Основном суду у 
Пријепољу, судска јединица у Новој Вароши, Ов.бр.30/2011 од 26.01.2011.године.  
 Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр.129/07), регулисано је 
да  одборнику престаје мандат одборника пре истека времена на које је изабран, подношењем оставке. Чланом 46. став 2. 
и 4.истог Закона  је прописано да одборник може поднети оставку усмено на седници Скупштине јединице локалне 
самоуправе, а између две седнице подноси је у форми оверене писане изјаве. О оставци коју је одборник поднео између 
две седнице Скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници. 
          Сходно наведеним законским одредбама, Скупштина општине је на првој наредној седници разматрала поднету 
оставку Ћировић Миливоја и 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:06-19/7/2011-02 25.02.2011.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине општине 

Бранислав Дилпарић,с.р. 
 
 
 
 
 

 
******************************************************************************************************* 
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 На основу члана 92. 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 08.04.2011.године, донела је  
 
 
 

О Д Л У К У  
о неангажовању предузећа за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Нова Варош за 

2010.годину  
 
 
 

Члан 1. 
 Не ангажује се предузеће за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Нова Варош за 
2010.годину.  
 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".  
 
 
 
 Број: 06-7/16/2011-02 од 08.04.2011.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

      
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 
Бранислав Дилпарић, с.р. 

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

3 
На основу члана 6. став 1. тачка 3. и члана 11-18. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", бр. 62/2006) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008), 
Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 28.03.2011.године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ТАРИФЕ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о тарифама локалних комуналних такса за 2011. годину, објављеној у "Службеном листу општине 
Нова Варош", бр.8/2010, у тарифном броју 3. став 1. на редном броју 24 "копнени саобраћај/49" додаје се нова алинеја:  

- превоз робе у друмском саобраћају - привредна друштва.....................................................54.000,00 
 

 
Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".  
 
 
 
 Број: 06-7/14/2011-02 од 28.03.2011.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 
  ПРЕДСЕДНИК 

  Скупштине општине 
          Бранислав Дилпарић, с.р.  

 
******************************************************************************************************** 
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 На основу члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош, бр.10/2008), члана 
91. Пословника Скупштине општине Нова Варош ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.11/2008 и 1/2009) и члана 5. 
Статута Сталне конференције градова и општина - Савеза градова и општина Србије, а у складу са чланом 89. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник РС бр.129/97), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 
28.03.2011.године, донела је  
 
 
 

О Д Л У К У  
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И 

ОПШТИНА - САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ  
 
 
 

 1. Скупштина општине Нова Варош потврђује да је општина Нова Варош члан Сталне конференције градова 
и општина - Савеза градова и општина Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22. (у даљем текст: СКГО). 
 2. Скупштина општине Нова Варош потврђује да прихвата све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38. 
Скупштина СКГО, одржана 7.децембра 2010.године. 
 3. Скупштина општине Нова Варош потврђује да у складу са Статутом СКГО, општина Нова Варош 
преузима обавезу: 
 - да активно доприноси остваривању циљева СКГО, 
 - да учествује, у складу са интересовањем, у активностима СКГО, 
 - да обезбеди да њени представници обављају функцију у органу СКГО на коју је изабрана општина Нова 
Варош,  
 -  плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком Скупштине СКГО 
 - и да обавља друге активности које му повере Скупштине и Председништво СКГО. 
 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службeном листу општине Нова Варош". 
 
 
 Број: 06-7/15/2011-02 од 28.03.2011.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) и члана 34. став 3. 
Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008), на основу Извештаја Мандатно 
имунитетске комисије  Скупштина општине Нова Варош, Скупштина општине Нова Варош,  на седници одржаној 
28.03.2011. 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, Гујаничић Мирку из Нове 
Вароши, са изборне листе "ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ - БОРИС ТАДИЋ", изабраном на изборима одржаним 11. маја 
2008.године.  
 II. Мандат новог одборника Гујаничић Мирка, почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека 
времена  до ког би трајао мандат одборнику Ћировић Миливоју, чији је одборнички мандат престао пре истека времена 
на који је изабран, а уместо ког му је 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 
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 Решењем Скупштине општине Нова Варош, број 06-19/7/2011-02 од 25.02.2011.године, утврђен је престанак 
мандата одборнику Скупштине општине Нова Варош Ћировић Миливоју са изборне листе "ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ - 
БОРИС ТАДИЋ", пре истека времена на које је изабран, због поднете оставке.  
 Изборна комисија општине Нова Варош је доставила Скупштини општине Нова Варош Извештај бр.013-
5/51/2008-02 од 12.05.2008.године о резултатима избора за одборнике Скпштине општине Нова Варош, одржаним 11. 
маја 2008. године као и Уверење за Гујаничић Мирка о избору за одборника Скупштине општине Нова Варош бр.013-
3/2011-02 од 22.03.2011.године. 
 Одборник Ћировић Миливоје, коме је наведеним  решењем Скупштине општине, утврђен престанак 
одборничког  мандата, изабран је за одборника  у Скупштину општине Нова Варош са изборне листе "ЗА ЕВРОПСКУ 
СРБИЈУ - БОРИС ТАДИЋ". Чланом 48. став 1. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», бр.129/2007), 
регулисано је да кад одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу 
изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. Тај мандат Изборна комисија додељује 
кандидату кога одреди подносилац изборне листе, а Изборна комисија одборнику издаје Уверење да је изабран.  
 Општинска изборна комисија општине Нова Варош је поступила у складу са чланом 48. Закона о локалним 
изборима и на предлог подносиоца изборне листе "ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ - БОРИС ТАДИЋ", доделила нови 
одборнички мандат Гујаничић Мирку и издала Уверење бр. 013-3/2011-02 од 22.03.2011.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. 06-8/2011-02 од 25.03.2011.године, којим је утврдила  
да су подаци из Уверења о избору Гујаничић Мирка 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  Гујаничић Мирку, 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 Гујаничић Мирку, а на основу одредби члана 56. став 6. 
Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС, бр. 129/07). 
 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 Ћировић Миливоју да му мандат није престао пре истека времена на које је изабран, а уместо кога је додељен 
мандат Гујаничић Мирку, како је то прописано чланом 48. став 3. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", 
бр.129/07) 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Окружном суду Ужице у року од 48 часова 
од дана доношења овог решења. 
 
 Број:06-7/1/2011-02 од 28.03.2011. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

  ПРЕДСЕДНИК 
  Скупштине општине 

           Бранислав Дилпарић, с.р.  
********************************************************************************************************
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Нa osnovu ~lana 32. stav 1. ta~ka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br.129/97), ~lana 40. 

став 1. тачка 9. Statuta op{tine Nova Varo{ ("Службени лист општине Нова Варош" br. 10/2008), Skup{tina op{tine 
Nova Varo{, na sednici odr`anoj 28.03.2011. godine donela je 
 

R E [ E W E    

 
 1. ЖЕЉКО ТОМОВИЋ из Нове Вароши, дипломирани инжењер менаџмента, именује се за директора 
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".  
 

BROJ: 06-7/7/2011-01 OD 28.03.2011. GODINE  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

   ПРЕДСЕДНИК 
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    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 129/07) и 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 28.03.2011. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1. ГРУЈИЦА ПУРИЋ из Нове Вароши, именује се за члана Управног одбора ЈКП "Регионална санитарна 
депонија чврстог комуналног отпада Бањица" Нова Варош, испред општине 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:06-7/13/2011-02 од 28.03.2011.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 
   ПРЕДСЕДНИК 

    Скупштине општине 
                    Бранислав Дилпарић, с.р.  
 

******************************************************************************************************** 
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 На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр.111/09), члана 10. Уредбе о 
саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник РС", бр. 98/2010), члана 4. и 5. Одлуке о 
оснивању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", 
бр.5/2010) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008), Скупштина 
општине Нова Варош на седници одржаној 28.03.2011.године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о допуни Решења о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Нова Варош 

 
 

 1. Решење о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Нова Варош бр. 06-14/7/2010-02 
од 01.10.2010. године ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 6/2010), у тачки 1. допуњује се тако што се за чланове 
Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Нова Варош именују и: 
 - НЕБОЈША МАНДИЋ 
 - ВЛАЈКО БАБИЋ 
 - МИЛАН БЈЕЛИЋ 
 2. Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:  
 - руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 
 - руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
 - разматра и даје мишљење на предлог процене угрожености и предлог плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; 
 - прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 
 - наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама: 
 - стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим 
мерама: 
 - разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених 
правних лица; 
 - сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама; 
 - процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
 - доноси наредбе, закључке и препоруке;  
 - сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 
 - именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима; 
 - разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији јединице локалне 
самоуправе, односно града; 
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 - ангажује оспособљавање правних лица и друге организације од значаја за јединицу локалне самоуправе; 
 - обавља и друге послове утврђене Законом, Одлуком о оснивању Општинског штаба за ванредне сиутације 
општине Нова Варош и другим прописима.   
 3. Мандат чланова Штаба траје 4. године.  
 4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу оптшине Нова Варош".   
 
 
 Број: 06-7/16/2011-02 од 28.03.2011.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 
  
                                                                    
                         ПРЕДСЕДНИК 

    Скупштине општине 
                    Бранислав Дилпарић, с.р.  
 

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