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 На основу члана 13. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", бр.42/91; 71/94), члана 39. Закона о 
туризму ("Службени гласник РС", бр.36/09; 88/10; 99/11 и 93/2012), члана 31. Закона о спорту ("Службени гласник РС", 
бр.24/11 и 99/11), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07), члана 40. став 1. 
тачка 8. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008), Одлуке Управног одбора 
Установе Туристичко-спортског центра "Златар" Нова Варош, Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 
08.01.2013.године, доноси 
 

О Д Л У К У  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР  
"ЗЛАТАР" НОВА ВАРОШ 

 
Члан 1. 

 Допуњује се члан 4. Одлуке о оснивању Установе Туристичко-спортски центар "Златар" Нова Варош, у 
одељку III Делатност Установе, тако што се додаје још једна алинеја која гласи: "Услуге смештаја и исхране".  
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".  
 
 
 Број:06-41/2/2012-02 од 08.01.2013.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНА НОВА ВАРОШ 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине општине 

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

2 
На основу члана 4. став 2. и члана 65. став 1. Закона о јавним Предузећима ("Служебени гласник РС",број 

119/2012), члана 4. и 5. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС",број 88/2011), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи  ("Службени гласник РС",број 129/2007) и члана 40. Статута Општине Нова Варош ("Службени 
лист Општине Нова Варош", број 10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 
08.01.2013.године, доноси  

 
О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ "3.СЕПТЕМБАР" НОВА 
ВАРОШ 

 
  
 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом Одлуком усклађује се оснивачки акт: Одлука о организовању јавног предузећа за комуналне 
делатности "3.септембар" Нова Варош ("Општински службени гласник", бр.5/2000) са одредбама Закона о јавним 
предузећима које се односе на органе јавних предузећа, расподелу добити, унапређење рада развоја и овлашћења 
оснивача.  

Члан 2. 
 Јавно предузеће за комуналне делатности "3.септембар"(у даљем тексту: Предузеће) основано је и послује 
ради:  
 1. обављања комуналних делатности 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ 

 НОВА ВАРОШ 

БРОЈ  1. НОВА ВАРОШ, 15. ЈАНУАР  2013. ГОДИНЕ 
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 2. развоја и унапређења делатности из тачке 1. овог члана 
 3. стицања добити  
 4. остваривања другог законом утврђеног интереса 
 

Члан 3. 
 Предузеће послује под фирмом: Јавно предузеће за комуналне делатности "3.Септембар" Нова Варош.  
 Скраћени назив Предузећа је ЈП "3.Септембар" Нова Варош. 
 Седиште ЈП "3.Септембар" Нова Варош је у Новој Вароши, Улица "Карађорђева" бр.114.  
 

Члан 4. 
 Предузеће је правно лице са потпуном одговорношћу.  
 

Члан 5. 
 Предузеће има свој печат и штамбиљ.  
 Печат Предузећа је округлог облика, пречника 30мм, у коме је уписан следећи текст:  
 "Јавно предузеће за комуналне делатности "3.Септембар" Нова Варош".  
 Штамбиљ предузећа је правоугаоног облика у коме је уписан следећи текст:  
 "Јавно предузеће за комуналне делатности "3.Септембар" Нова Варош, број  _____, датум _______, Нова 
Варош".  
  
 2.ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 6. 
 Предузеће обавља следеће делатности:  
 -36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
 -35.30 Снабдевање паром и климатизација  
 -38.11 Скупљање отпада који није опасан  
 -38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан 
 -42.21 Изградња цевовода  
 -42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова  
 -43.11 Рушење објеката (рушење бесправно изграђених објеката, разбијање објеката, земљани радови-ископ, 
насипање, нивелисање терена, ископ канала) 
 -43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система (обухвата инсталирање 
водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система, укључујући доградњу, адаптацију, одржавање и 
поправке: постављање инсталација у зградама или другим грађевинама за: грејне системе, пећи (котларнице) и расхладне 
торњеве, соларне неелектрисане колекторе, водоводну и санитарну опрему, вентилациону и климатизациону опрему и 
канале, уређаје за гас, цеви за испарења, противпожарне системе, системе за ротациони распршивач, ископ канала за 
инсталационе радове  
 -43.33 Постављање подних и зидних облога (постављање у зградама и другим објеката: зидних, подних и 
керамичких, бетонских или камених плоча, паркета и др.) 
 -45.20 Одржавање и поправка моторних возила 
 -49.41 Друмски превоз терета  
 -68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина (одржавање пијаца и пружање услуга на њима)  
 -81.21 Услуге редовног чишћења зграда 
 -81.30 Услуге уређења и одржавања околине 
 
 Предузеће поред делатности из става 1. овог члана може да обавља и друге делатности под условом да то не 
омета извршавање делатности из става 1. овог члана алинеје 1-4.  
  За промену делатности Предузећа потребна је сагласност оснивача.  
  
 3.ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 7. 
 Имовину Предузећа чине покретне и непокретне ствари, новчана средства и хартије од вредности и друга 
имовинска права, која су пренета у јавну својину Предузећа у складу са законом, укључујући право коришћења на 
стварима у јавној својини.  
 

Члан 8. 
 Предузеће не може располагати имовином без претходне сагласности оснивача.  
 Располагање имовином у смислу ове одлуке је прибављање, размена, изградња објеката, отуђење, давање на 
коришћење, односно закуп, као и стављање хипотеке.  
 Предузеће може прибављати и отуђивати, без претходне сагласности оснивача, покретну имовину, мање 
вредности у смислу Закона о јавним набавкама.  
 Права оснивача из овог члана врши Председник општине уз сагласност Општинског већа.  
 4.ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
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Члан 9. 

 Предузеће је дужно да делатности за које је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, 
континуирано и квалитетно пружање услуга грађанима и другим субјектима.  
 Предузеће остварује приходе од производа, пружених услуга и по основу оствареног промета. 

Члан 10.  
 Организационе, материјалне, техничке и друге услове за изградњу, одржавање и функциионисање 
комуналних објеката као и опште услове за трајно и квалитетно обављање комуналних делатности и њихов развој 
обезбеђује оснивач.  
 

Члан 11. 
 Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.  
 
 5.ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 12. 
 Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.  
 

Члан 13. 
 Надзорни одбор Предузећа састоји се од 3 члана које именује оснивач на период од 4 године.  
 Два члана Надзорног одбора именују се из реда оснивача, а један члан се именује из реда запослених.  
 Члан Надзорног одбора из реда запослених бира се на начин прописан Статутом Предузећа.  
 

Члан 14. 
 За председника и чланове Надзорног одбора именују се лица која испуњавају услове прописане законом.  
 

Члан 15. 
 Мандат члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или 
разрешењем у складу са Законом.  
 

Члан 16.  
 Директор Предузећа: представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада, води 
пословање Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа и обавља друге послове у складу са законом и Статутом 
Предузећа.  
 

Члан 17. 
 Директора Предузећа именује и разрешава оснивач на начин и по поступку који је прописан законом и 
Статутом Предузећа.  
 

Члан 18. 
 Мандат директора траје 4.године. 

Члан 19. 
 Оснивач може именовати вршиоца дужности директора у случајевима предивђеним законом и Статутом 
предузећа на период који није дужи од 6 месеци.  
 

Члан 20. 
 Начин организовања и делатност предузећа ће се вршити по организационим јединицама који ће се ближе 
одредити Статутом.    
 Статут Предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача. 
 

Члан 21. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању Јавног предузећа за комуналне 
делатности "3.Септембар" Нова Варош, број 06-204/2000-01 од 30.03.2000.године ("Општински службени гласник", 
бр.5/2000)  

Члан 22. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".  
 
 Број:06-41/4/2013-02 од 08.01.2013.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине општине 

Бранислав Дилпарић, с.р  
******************************************************************************************************** 
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На основу члана 4. став 2. и члана 65. став 1. Закона о јавним Предузећима ("Служебени гласник РС",број 
119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник РС",број 129/2007) и члана 40. Статута Општине 
Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош", број 10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош на 
седници одржаној 08.01.2013.године, доноси  

 
 

О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗОВАЊУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ НОВА 

ВАРОШ 
 

  
Члан 1. 

 Овом Одлуком усклађује се оснивачки акт: Одлука о оснивању Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу општине Нова Варош бр.351-994/97 од 02.09.1997.године, са одредбама Закона о јавним предузећима које се 
односе на органе јавних предузећа, расподелу добити, унапређење рада развоја и овлашћења оснивача.  
 

Члан 2. 
 Дирекција послује под фирмом: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош (у 
даљем тексту: Дирекција).  
 Дирекција послује са потпуном одговорношћу. 
 Дирекција има својство правног лица.  
 

Члан 3. 
 Седиште Дирекције за изградњу је у Новој Вароши, Улица "Карађорђева" бр.32.  
 

Члан 4. 
 Дирекција за рачун оснивача обавља следеће послове:  
 1.у области управљања, одржавања, заштите, развоја локланих и некатегорисаних путева:  
 -доноси програме одржавања, заштите изградње локалних и некатегорисаних путева и улица  
 -утврђује обим и цене радова на редовном одржавању и заштити путева и улица  
 -поверава одговарајући предузећима пројектовање, изградњу и реконструкцију путева и улица и путних 
објеката и других радова на путевима и улицама  
 -доноси критеријуме и врши расподелу средстава намењену за одржавање и развој путева и улица 
 -врши инвестицоне послове  
 -води евиденцију о путевима, путним објектима и улилцама 
 2.Припрема предлоге средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта:  
 -врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове  за финансирање 
програма и прати његову реализацију у складу са оствареним приходима 
 -врши стручне послове на усклађивању програма уређивања грађевиснког земљишта са развојним 
програмима комуналне инфраструктуре у складу са одлукама Скупштине општине 
 3.Уређује грађевинско земљиште и врши послове организације изградње објеката комуналне инфраструктуре 
односно обезбеђује уређење грађевиснког земљишта које обухвата послове на припремању земљишта за изградњу, 
комунално опремање земљишта и то:  
 -прибавља градско грађевинско земљиште (подноси захтев за решавање имовинско правних односа, 
расељавање и сл.) 
 -прибавља и израђује геолошке, геомеханичке, геодетске и друге послове  
 -организује извођење асанационих, мелиорационалних и других радова и рашчишћавање земљишта од 
постојећих објеката и уређење 
 -организује изградњу и доградњу комунланих објеката и врши послове стручног надзора 
 4.Израђује све потребне подлоге и елаборате за уступање земљишта, формира почетну цену земљишта која 
се уступа 
 5.Закључује уговоре са инвеститоролм о регулисању међусобних права и обавеза у вези са уређивањем 
грађевиснког земљишта 
 6.Стара се о заштити и рационланом коришћењу грађеивснког земљишта  
 7.Води информациону основу о градском грађеивнском земљишту и свим изграђеним објектима на том 
земљишту. 
 8.У области планирања и уређења простора:  
 -прати и проучава промене и појаве у простору и насељу, и обезбеђује обављање претходних радова за 
потребе припреме израде урбанистичке документације  
 -припрема, израђује и прати спровођење просторних и урбанистичких планова и пројеката  
 -израђује урбанистичко техничке услове за урбанистичке дозволе и прикупља потврде да је техничка 
документација урађена у складу са тим условима ради издавања урбанистичке сагласности 
 -прикупља, сређује, обрађује чува публикцаије, податке од значаја за насеља и уређење простора  
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 -припрема програме израде урбанситичке документације, учествује у припреми других програма, планова и 
пројеката за грађење насеља и уређење простора 
 -доставља извештаје и информације о подацима садржаним у урбанистичкој документацији на захтев 
надлежног органа 
 -обавља контакте са странкама: доноси обавештења и мишљења 
 -припрема материјале за доношење одлука о изради урбанистичких планова и пројеката 
 9.Врши поверене послове одржавања стамбених и пословних зграда  
 10.Врши и друге послове које јој повери Скупштина општине 
 11.Врши израду архитектонско-грађевинских пројеката и пројеката унутрашњих инсталација водовода и 
канализације за објекте високоградње за које грађевинску дозволу даје општина  
 12.Изводи површинске радове на улицама, путевима, мостовима и тунелима 
 13.Изводи земљане радове: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала, уклањање стена и 
друго.  
 

Члан 5. 
 Поред послова из члана 4. ове Одлуке, Дирекција може обављати и друге послове, а који се ближе уређују 
Статутом Дирекције. 
 

Члан 6. 
 Дирекција има свој печат и штамбиљ.  
 Печат Дирекције је округлог облика, пречника 30мм, у коме је уписан следећи текст:  
 "Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош".  
 Штамбиљ Дирекције је правоугаоног облика у коме је уписан следећи текст:  
 " Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош, број  _____, датум _______, Нова 
Варош".  
  

Члан 7. 
 Имовину Дирекције чине покретне и непокретне ствари, новчана средства и хартије од вредности и друга 
имовинска права, која су пренета у јавну својину Дирекције у складу са законом, укључујући право коришћења на 
стварима у јавној својини. 
 

Члан 8. 
  За обавезе Дирекција одговара свом својом имовином.  
 

Члан 9. 
 Начин унутрашње организације и вршења делатности Дирекције ближе се одређује Статутом Дирекције.  
 

Члан 10. 
 Скупштина општине као оснивач учествује у управљању и одлучује о пословима Дирекције на следећи 
начин:  
 -даје сагласност на статусне промене 
 -даје сагласност на Статут Дирекције 
 -именује Надзорни одбор 
 -именује директора предузећа 
 -даје сагласност на финансијски план и заврши рачун 
 -даје сагласност на програм уређења грађевинског земљишта и изградњу комуналних објеката у општини 
 -усваја извештај о извршењу програма и планова рада Дирекције 
 -врши и друге послове у складу са законом. 
 

Члан 11.  
 Органи Дирекције су:  
 -Надзорни добор 
 -Директор 

Члан 12. 
 Надзорни одбор Дирекције састоји се од 3 члана које именује оснивач на период од 4 године.  
 Два члана Надзорног одбора именују се из реда оснивача, а један члан се именује из реда запослених.  
 Члан Надзорног одбора из реда запослених бира се на начин прописан Статутом Дирекције.  
 

Члан 13. 
 За председника и чланове Надзорног одбора именују се лица која испуњавају услове прописане законом.  
 
 

Члан 14. 
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 Мандат члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или 
разрешењем у складу са Законом.  
 

Члан 15.  
 Директор Дирекције: представља и заступа Дирекцију, организује и руководи процесом рада, води 
пословање Дирекције, одговара за законитост рада Дирекције и обавља друге послове у складу са законом и Статутом 
Дирекције.  
 

Члан 16. 
 Директора Дирекције именује и разрешава оснивач на начин и по поступку који је прописан законом и 
Статутом Дирекције.  

Члан 17. 
 Мандат директора траје 4.године. 
 

Члан 18. 
 Оснивач може именовати вршиоца дужности директора у случајевима предивђеним законом и Статутом 
Дирекције на период који није дужи од 6 месеци.  
 

Члан 19. 
 Статут Дирекције доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача. 
 

Члан 20. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу општине Нова Варош, број 351-994/97-02 од 09.10.1997.године.  
 

Члан 21. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".  
 
 
 Број:06-41/6/2013-02 од 08.01.2013.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 08.01.2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Управног одбора  Предшколске установе "Паша и Наташа" Нова 

Варош, и то:  
 
 Љиљана Роговић из Нове Вароши, из реда Савета родитеља 
 Јелена Мартиновић из Нове Вароши, из реда Савета родитеља 
  
 Олгица Минић из Нове Вароши, из реда запослених 
 
 
   2.Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

 
 

БРОЈ: 06-41/8/2012-02 од 08.01.2013. 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 08.01.2013.године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

1. У Управни одбор Предшколске установе "Паша и Наташа" Нова Варош,  именују се:  
 
 Енес Хаџимуртезић из Нове Вароши, из реда Савета родитеља 
 Срђан Стојић из Нове Вароши, из реда Савета родитеља 
  
 Душица Матовић из Нове Вароши, из реда запослених  
  

2. Мандат именованим траје до истека мандата Управног одбора.  
 
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 
 
 БРОЈ: 06-41/9/2012-02 од 08.01.2013. 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 члана 
40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова 
Варош, на седници одржаној 08.01.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  1. Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Основне школе "Кнезова Рашковића" Божетићи, из реда 

Савета родитеља и то:  
 -Чкоњевић Божимир  
 -Поповић Недељко 
  2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

 
БРОЈ: 06-41/10/2012-02 од 08.01.2013. 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 члана 
40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова 
Варош, на седници одржаној 08.01.2013. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  1. У Школски одбор Основне школе "Кнезова Рашковића" Божетићи, именују се, из реда Савета родитеља:  
 -Топаловић Раде из Трудова  
 -Радишић Драган из Божетића   
  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: 06-41/11/2012-02  од 08.01.2013. 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 члана 
40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова 
Варош, на седници одржаној 08.01.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

  1. Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Гимназије "Пиво Караматијевић", из реда Савета 
родитеља и то:  

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

 
БРОЈ: 06-41/12/2012-02 од 08.01.2013. 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 члана 
40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова 
Варош, на седници одржаној 08.01.2013. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

  1. У Школски одбор Гимназије "Пиво Караматијевић" Нова Варош, именују се, из реда Савета родитеља:  
 -Хаџибрахимовић Сенка из Нове Вароши 
 - Пауновић Драгоман 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: 06-41/13/2012-02  од 08.01.2013. 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 члана 
40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова 
Варош, на седници одржаној 08.01.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

  1. Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Основне школе "Живко Љујић"Нова Варош, из реда 
запослених:  

 -Данијела Бучевац из Нове Вароши 
 -Мира Поповић из Нове Вароши 
  2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".  

 
БРОЈ:06-41/14/2012-02 од 08.01.2013. 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 члана 
40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова 
Варош, на седници одржаној 08.01.2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

  1. У Школски одбор Основне школе "Живко Љујић" Нова Варош, из реда запослених, именују се:  
 -Олга Мандић из Нове Вароши 
 -Ивана Мартиновић 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: 06-41/15/2012-02  од 08.01.2013. 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 члана 
40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова 
Варош, на седници одржаној 08.01.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

  1. Вјетровић Ненад из Нове Вароши, разрешава се  дужности члана Школског одбора Техничке школе Нова 
Варош, из реда локалне самоуправе, на лични захтев.  

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

БРОЈ: 06-41/16/2012-02 од 08.01 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 члана 
40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова 
Варош, на седници одржаној 08.01.2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

  1. ЛУКА КОЈОВИЋ из Нове Вароши, именује се у Школски одбор Техничке школе 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: 06-41/17/2012-02  од 08.01.2013. ГОДИНЕ  
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине општине 

                        Бранислав Дилпарић, с.р 
  

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