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На основу члана 40. Статута општине Нова Варош („Службени лист општине Нова 

Варош“, бр.4/2019 и 4/2020), члана 11.Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, бр.17/2019) и Закључка 

Скупштине општине Нова Варош бр.06-90/25/2022-03 од 29.08.2022.године, Скупштина 

општине Нова Варош на седници одржаној 28.10.2022.године доноси  

 

О Д Л У К У  

О РАСПИСИВАЊУ САВЕТОДАВНОГ РЕФЕРЕНДУМА О ПРОМЕНИ ПОДРУЧЈА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  

НОВА ВАРОШ 

 

I  

 Расписује се саветодавни референдум ради потврђивања акта о промени подручја 

месних заједница на територији општине Нова Варош предложен од стране Општинског 

већа општине Нова Варош, који је Скупштина општине усвојила на 18.седници одржаној 

13.септембра 2022.године. 

 II  

 Саветодавни референдум ће се одржати 25.12.2022.године  у времену од 7,00 до 

20,00 часова.  

III  

На саветодавном референдуму грађани се изјашњавају о референдумском питању: 

„Да ли су за потврђивање акта о промени подручја месних заједница на територији 

општине Нова Варош  издвајањем дела подручја и образовањем нових месних заједница и 

то: 

1.Из Мeсне зajeднице Акмачићи која обухвата насељена места: Акмачиће, 

Вилове, Дрмановиће, Комаране, Мишевиће и Радијевиће издвајањем дела подручја 

предлажу се следеће месне заједнице:   

-Мeсна зajeдницe Акмачићи oбухвaтa нaсeљeно мeсто Акмачићи 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ 

 НОВА ВАРОШ 
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-Месна заједница Вилови обухвата насељено место Вилови.  

-Мeснa зajeдницa Дрмановићи oбухвaтa нaсeљeнa мeсто Дрмановићи. 

-Мeснa зajeдницa Комарани oбухвaтa нaсeљeнa мeсто Комарани  

-Мeснa зajeдницa Мишевићи oбухвaтa нaсeљeнa мeсто Мишевићи. 

-Мeснa зajeдницa Радијевићи oбухвaтa нaсeљeнa мeсто Радијевићи.  

 

2. Мeснa зajeдницa Амзићи oбухвaтa нaсeљeно мeсто Амзиће. 

 

3. Из Мeсне зajeднице Бела Река која oбухвaтa нaсeљeна места  Горњу Белу Реку 

и Доњу Белу Реку издвајањем дела подручја предлажу се следеће месне заједнице:  

-Мeснa зajeдницa Гоња Бела Река oбухвaтa нaсeљeно  Горњу Белу Реку 

-Мeснa зajeдницa Доња Бела Река oбухвaтa нaсeљeно  Доњу Белу Реку 

 

4. Месна заједница Бистрица обухвата насељено место Бистрицу и Челице  

 

5. Из Мeсне зajeднице Божетићи која oбухвaтa нaсeљeнa мeстa: Божетиће, 

Буковик, Горње Трудово (Божетићко), Дебељу, Љепојевиће,Тисовицу и Штитково 

издвајањем дела подручја предлажу се следеће месне заједнице:  

-Мeсна зajeдницe Божетићи oбухвaтa нaсeљeно мeсто Божетиће. 

-Мeснa зajeдницa Буковик oбухвaтa нaсeљeно мeсто  Буковик. 

-Мeснa зajeдницa Дебеља oбухвaтa нaсeљeно мeсто  Дебеља. 

-Мeснa зajeдницa Љепојевићи oбухвaтa нaсeљeно мeсто Љепојевиће.  

-Мeснa зajeдницa Тисовица oбухвaтa нaсeљeно мeсто Тисовицу. 

- Мeснa зajeдницa Штитково oбухвaтa нaсeљeно мeсто Штитково. 

 

6. Мeснa зajeдницa Вранеша oбухвaтa нaсeљeна мeста  Вранеша и Кокин Брод. 

 

7. Из Мeсне зajeднице Драглица која обухвата насељена места: Драглицу и 

Сеништа издвајањем дела подручја предлажу се следеће месне заједнице:  

-Мeснe зajeдницe Драглица oбухвaтa нaсeљeно мeсто Дралицу.  

-Мeснa зajeдницa и Сеништа oбухвaтa нaсeљeно мeсто Сеништа. 

 

8. Мeснa зajeдницa Дражевићи oбухвaтa нaсeљeно мeсто Дражевићи. 

 

9. Из Мeсне зajeднице Јасеново која обухвата насељена места: Јасеново, Кућани, 

Ојковица и Трудово (Јасеновачко) издвајањем дела подручја предлажу се следеће месне 

заједнице: 

-Мeсна зajeдница Јасеново oбухвaтa нaсeљeнa мeстa Јасеново.  

-Мeснa зajeдницa Кућани oбухвaтa нaсeљeно мeсто  Кућани. 

-Мeснa зajeдницa Ојковица oбухвaтa нaсeљeно мeсто  Ојковица. 

 

10. Из Мeсне зajeдницa Нова Варош која обухвата насељена места: Брдо, Нову 

Варош и Тикву издвајањем дела подручја предлажу се следеће месне заједнице: 

-Мeсна зajeдница Нова Варош oбухвaтa нaсeљeно мeсто Нову Варош и Брдо.  

-Мeснa зajeдницa Тиква oбухвaтa нaсeљeно мeсто Тиква. 
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11.Мeснa зajeдницa Радоиња 

Мeсна зajeдница Радоиња oбухвaтa нaсeљeно мeсто Радоињу. 

 

12. Мeснa зajeдницa Рутоши 

Мeсна зajeдница Рутоши oбухвaтa нaсeљeно мeсто Рутоши. 

 13. Из Мeсне зajeднице Негбина која обухвата насељена места: Негбину и Бурађу 

издвајањем дела подручја предлажу се следеће месне заједнице 

-Мeсна зajeдницe Негбина oбухвaтa нaсeљeно мeстa Негбину. 

-Мeснa зajeдницa Бурађа oбухвaтa нaсeљeно мeст Бурађу. 

 

14. Издвајањем дела подручја Месне заједнице Божетићи –насељено место 

Горње Трудово (Божетићко) и дела подручја месне заједнице Јасеново - Доње Трудово 

(Јасеновачко), образује се нова Месна заједница Трудово која обухвата насељена места 

Горње Трудово (Божетићко) и Доње Трудово (Јасеновачко).  

 

IV 

 Грађани се изјашњавају за промену подручја месне заједнице којој припадају.   

 

V 

 На гласачком листићу грађани се изјашњавају заокруживањем речи „ДА“ или речи 

„НЕ“.  

VI 

 Општинска изборна комисија спроводи саветодавни референдум, утврђује и 

објављује укупне резултате саветодавног референдума и доставља извештај о 

спроведеном саветодавном референдуму Скупштини општине Нова Варош.  

 

VII 

 Ради упознавања грађана месних заједница са садржином акта о промени подручја 

месних заједница општине Нова Варош који се разматрају на саветодавном референдуму, 

исти ће се објавити на интернет страници  општине Нова Варош www.novavaros.rs и на 

огласној табли.  

 

VIII  

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 

општине Нова Варош“.  

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

Број:06-108/3/2022-02 од 28.10.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

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

http://www.novavaros.rs/
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На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и 

рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 

40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 

149/20),  и члана 40. Статута општине Нова Варош ( „Службени лист Oпштине Нова 

Варош“, број 4/2019 и  4/2020), Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2022.годину број 

06-186/2/2021-02   од 23.12.2021.године, Скупштина општине Нова Варош на седници 

одржаној дана  28.10.2022.године, донела је 

 

ПРАВИЛНИК 

О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ 

ИНДИВИДУАЛНИХ ЛОЖИШТА У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ У 2022. ГОДИНИ 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овим Правилником о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних ложишта на територији општине Нова Варош (у даљем тексту 

Правилник), прописују се начин и критеријуми бесповратног суфинансирања мера 

унапређења енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење 

обновљивих извора енергије у домаћинствима. Циљ спровођења мера је смањење 

загађења ваздуха и смањење емисија штетних гасова. 

 

II ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

Члан 2. 

Средства за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних ложишта опредељују се Одлуком о буџету општине Нова Варош за 

2022.годину, Програм енергетске ефикасности. За спровођење Конкурса у 2022. години 

опредељена су средства у укупном износу од 800.000,00 динара. У 2022. години по овом 

Правилнику суфинасираће се мера: 

1) Набавка енергетски ефикасних котлова на дрвну биомасу (пелет, брикет,    дрвну 

сечку) за станове и породичне куће: 

Удео средстава подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ по 

појединачној пријави а максимално учешће Општине Нова Варош до 110.000,00 са 

ПДВ 

Прихватљиви укупни трошкови са ПДВ-ом односе се на набавку ложних уређаја на 

дрвну биомасу (пелет, сечка, брикет...) без трошкова уградње. 
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Конкурсом није прописан произвођач опреме. 

Средства за суфинансирање мере из става 2 овог члана додељују се на основу 

јавног позива за породичне куће и станове у највишем износу до 50% од вредности укупне 

инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави при чему је максимални износ одобрених 

средстава по појединачној пријави дефинисан у ставу 2 овог члана. 

Одлуку о додели средстава грађанима доноси Општинско веће Општине Нова Варош на 

предлог Комисије за реализацију овог Правилника. 

 

III   ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 3. 

Општинско веће Општине Нова Варош доноси Решење о образовању комисије за 

реализацију мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта за 

2022.годину (у даљем тексту Комисија). 

Јавни конкурс за реализацију мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних ложишта за 2022.годину, у име Општине Нова Варош спроводи Комисија, 

коју Општинско веће општине Нова Варош формира Решењем о образовању комисије.   

Решењем о образовању Комисије утврђују се: број чланова Комисије, основни подаци о 

члановима Комисије (име и презиме, назив радног места), основни задаци  и друга питања 

од значаја за рад Комисије.  

Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 

Припрема конкурсне документације за домаћинства (јавни позив, образац пријаве, и друго 

); 

Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације  на огласној табли и званичној 

интернет страници Општине Нова Варош; 

Пријем и контрола приспелих захтева; 

Рангирање приспелих захтева и избор домаћинстава; 

Објављивање прелиминарне листе изабраних крајњих корисника на огласној табли и 

званичној интернет страници општине Нова Варош, разматрање приговора на 

прелиминарну листу изабраних домаћинстава и доношење.  

Доношење предлога коначне листе изабраних крајњих корисника којима је признато 

право на бесповратна средства; 

Израда предлога Уговора о спровођењу мера које се финансирају из буџета 

општине Нова Варош. 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да  Општинском већу 

достави записнике и извештај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата најмање један најављен обиласка, и то: 

након истека рока за пријављивање грађана, а ради утврђивања Прелиминарне ранг листе 

и провере стања објекта и веродостојности података из поднете пријаве, као  и 

оправданост  предложених мера енергетске санације;  

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места врши преглед поднетих захтева, уз 

обавезно присуство подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, при чему 

један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.  
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IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 3. 

Средства буџета Општине Нова Варош за суфинансирање мера смањења загађења 

ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта додељују се у складу са овим Правилником.  

Расподела средстава из члана 2, став 1 овог Правилника обухвата именовање Комисије за 

спровођење реализације овог Правилника, расписивање јавног позива за грађане, контролу 

формалне исправности пријава и теренски обилазак подносиоца пријава ради утврђивања 

Прелиминарне ранг листе, објављивање Прелиминарне ранглисте и решавање примедби 

грађана, доношење предлога Коначне ранг листе, реализацију и извештавање. 

 

V УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 

 

Члан 4. 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и 

становима  и испуњавају следеће услове: 

1. да је подносилац пријаве: 

власник објекта и да живи у породичној кући или у стану на територији Општине Нова 

Варош ( према решењу за порез и фотокопије личне карте), или    

2. да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну 

енергију где се види да је потрошња електричне енергије  у објекту  у претходном 

месецу минимално 30 kwh. 

3. да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат: 

(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи; 

(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења 

дозовле; 

(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације, или 

(4) решење о озакоњењу. 

4. да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину; 

5. да стамбени објекат - кућа није прикључена на градски топловод, односно да 

стамбена зграда за колективно становање нема техничких могућности за 

прикључење на градски топловод. 

6. прихватају се искључиво трошкови набавке индивидуалног ложишта, без трошкова 

уградње, набавке остале опреме и радова реализовани од 01.јануара 2022.године до 

дана предаје пријаве, у року јавног конкурса. 

7. да је у објекту за који се подноси пријава инсталирана и уграђена цевна мрежа, 

повезана на набављени котаои други услови у складу са јавним позивом за 

домаћинства. 

  

Члан 5. 

Право учешћа на Конкурсу немају власници посебних делова стамбено-пословних 

објеката који не служе за становање. 

Право учешћа немају власници објеката који нису усељени и опремљени за 

становање.  

Неприхватљиво је суфинансирање ложишта који сагоревају чврсто гориво (угаљ, 

огревно дрво). 
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Члан 6. 

А) Документацијa коју доставља грађанин - подносилац пријаве при подношењу 

пријаве:  
1. потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мере набавке котла на 

биомасу (Прилог 1)  са попуњеним подацима и о стању грађевинских (фасадних) 

елемената и грејног система објекта; 

2. фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе 

на адреси породичне куће/стана за коју се подноси пријава. За малолетна лица 

доставити фотокопије здравствених књижица; 

3. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се 

конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном 

објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh 

месечно); 

4. решење о утврђивању пореза на имовину; 

5. копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност 

објекта ( доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи; грађевинску 

дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе; грађевинску дозволу 

добијену из поступка легализације или решење о озакоњењу); 

6. рачун/фактуру за опрему – котао на биомасу ( пелет, дрвна сечка) издат од 

овлашћеног привредног субјекта; 

7. оверену копију гаранције за уграђени котао; 

8. копију отпремнице за набављени котао која гласи на име и презиме грађанина који 

подноси пријаву; 

9. атесте и сертификате за набављени и уграђени котао којим се доказује ефикасност;  

10. изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана 

домаћинства са јасно видљивом адресом становања; 

11. потврда/доказ о редовном измирењу обавеза за 2021.годину по основу пореза на 

имовину;  

12. изјава о претходном коришћењу субвенција за енергетску санацију ( средства 

општине/Министартва); 

13. потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, 

прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања.(Прилог 3) 

14. Потврда „Енергија-Златар НВ“ доо да да стамбени објекат - кућа није прикључена 

на градски топловод, односно да стамбена зграда за колективно становање нема 

техничких могућности за прикључење на градски топловод. 

15. и друга документа у складу са Јавним позивом и овим Правилником. 

 
VI ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

 

Члан 7. 

Председник општине Нова Варош (у даљем тексту Председник) доноси Одлуку о 

расписивању Конкурса о суфинансирању мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора на територији општине Нова Варош за 2022.годину. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници и огласној табли Општине Нова 

Варош и траје 15 дана. Јавни позив садржи: 
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(1) правни основ за расписивање конкурса; 

(2) циљеве преузете из Правилника; 

(3) финансијски оквир; 

(4) намену средстава; 

(5) услове за учешће на конкурсу; 

(6) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац; 

(7) испуњеност услова из кавног позива; 

(8) начин и рок подношења пријава.  

Комисија спроводи Конкурс, врши оцењивање пристиглих пријава и одабир 

корисника средстава за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката 

смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији општине 

Нова Варош за 2022. годину.  

 

Члан 8. 

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом 

подносиоца захтева, лично у писарници Општинске управе или поштом на адресу: 

 

Општина Нова Варош 

Карађорђева 32 

31320 Нова Варош 

 

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА 

ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ У 

2022.ГОДИНИ - Не отварати.  

  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

VII ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА 

Члан 8. 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се на 

основу листе приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима: 

 

Набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу, за породичне 

куће и станове 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  10 
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Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20 

*минимална дебљина за термичку изолацију износи 10cm 

 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног 

објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 
 

 Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком критеријуму. 

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима не може прећи 50 бодова. 

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије, 

бодоваће се прозори чија је укупна површина највећа. 

Уколико се два захтева на крају бодовне листе за доделу средстава оцене са истим бројем 

бодова, предност за доделу средстава има подносилац захтева из I пореске зоне, а затим II 

зоне, затим III зоне (према пореској пријави), а уколико су у истој зони тада предност има 

онај подносилац има веће искоришћење простора, односно мањи К фактор. 

 

Члан 9. 

Комисија након истека рока за подношење захтева, врши обавезни теренски 

обилазак објеката свих подносиоца захтева и сачињава прелиминарну листу. 

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места врши бодовање поднетих 

захтева на основу критеријума одређених Правилником, уз обавезно присуство 

подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, при чему један примерак 

остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија. 

  

Члан 10. 

Прелиминарна листа корисника средстава утврђује се на основу броја додељених 

бодова и објављује на званичном сајту и огласној табли Општинске управе Нова Варош. 

Подносилац пријаве има право примедбе на Прелиминарну листу корисника у року од три 
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дана од дана објављивања Прелиминарне листе. Примедбе се подносе писменим путем на 

писарници Општинске управе Нова Варош. Комисија је дужна да у року од 8 дана након 

пријема примедби, размотри приговоре и донесе одлуку о приговору. Након разматрања 

примедби Комисија утврђује Предлог одлуке са листом   корисника средстава.  

Коначну Одлуку са листом корисника за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха 

пореклом из индивидуалних извора у Општини Нова Варош у 2022. години (у даљем 

тексту Одлуку) доноси Општинско веће на предлог Комисије. 

Одлука са листом корисника се објављује на званичној интернет страници и огласној 

табли Општине Нова Варош. Број корисника средстава утврђених листом корисника може 

се проширити у зависности од утрошка средстава. 

 

Члан 11. 

На основу Одлуке и листе корисника средстава, Општина Нова Варош ће са свим 

одабраним корисницима склопити Уговоре о суфинасирању. 

Корисник средстава је дужан да набављени котао одржава и користи у свом власништву 

најмање 3 године од дана потписивања Уговора. 

  

Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 

општине Нова Варош. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-108/4/2022-02 од 28.10.2022.године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р.  

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

3 

На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона  о локалној самоуправи ("Сл.гласник 

РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 

члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр.24/2011) и члана 

40.Статута општине Нова Варош ("Службени лист Oпштине Нова Варош", бр.4/2019 и 

4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 28.10.2022. године донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. У Управни одбор Општинског центра за социјални рад Нова Варош, именују се: 

 

-Жељко Бојовић, председник, из реда локалне самоуправе 

 -Ненад Шапоњић, члан, из реда локалне самоуправе 

-Вукосав Бојовић, члан, из реда локалне самоуправе  

  -Аида Тотић, из реда запослених 

 -Сања Копуновић, из реда запослених 

 

2. Мандат именованим траје 4. године. 



11 
 

     3. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  "Службеном листу  

Општине Нова Варош».  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

БРОЈ:06-108/7/2022-02 од 28.10.2022.године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р.  

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

4 

На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи  («Сл.гласник 

РС», бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 

члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр.24/2011) и члана 

40.Статута општине Нова Варош ("Службени лист Oпштине Нова Варош", бр.4/2019 и 

4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 28.10.2022. године донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. У  Надзорни одбор Општинског центра за социјални рад Нова Варош, именују се: 

 

-Ненад Вјетровић, председник, из реда локалне самоуправе 

-Сенад Хаџибрахимовић, члан, из реда локалне самоуправе 

-Алма Чичић, члан, из реда запослених  

 

2.Мандат именованим траје 4. године. 

      3.Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  "Службеном листу  

Општине Нова Варош". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-108/8/2022-02 од 28.10.2022. године  

                                                                              

                          ПРЕДСЕДНИК  

                           Скупштине општине 

                         Бранко Поповић, с.р. 

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

5 

На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона  о локалној самоуправи ("Сл.гласник 

РС", број 129/200, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 41. Закона о 

култури ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 13/2016, 30/2016-испр.и 6/2020), члана 40.Статута 

општине Нова Варош ("Службени лист  Општине Нова Варош", бр.4/2019 и 4/2020), 

Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 28.10.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. САЛИХ ТУРКМАНОВИЋ из Нове Вароши, именује се за члана Управног 

одбора Библиотеке "Јован Томић" Нова Варош, из реда локалне самоуправе.  
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2. Мандат именованом траје до истека мандата органа управљања. 

 

          3. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу  

Општине Нова Варош". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

БРОЈ:06-108/9/2022-02 од 28.10.2022.године   

ПРЕДСЕДНИК  

                           Скупштине општине 

                         Бранко Поповић, с.р. 

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

6 

На основу члана 40.Статута општине Нова Варош („Сл.лист општине Нова 

Варош“, бр.4/2019 и 4/2020), члана 120. и 121.Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гл.РС“, бр.88/17, 27/18-др.закон, 6/2020 и 129/2021 ) и члана 3.Правилника 

о Општинском савету родитеља („Сл.гл.РС“, бр.72/2018 од 28.09.2018.године), Скупштина 

општине Нова Варош, на седници одржаној 28.10.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О формирању Општинског савета родитеља 

 

Члан 1. 

 Формира се Општински савет родитеља који чине представници Савета родитеља 

Средње школе, Основних школа и Предшколске установе са подручја општине Нова 

Варош:  

 

 1.Представници Средње школе Нова Варош:  

 -Живорад Курћубић, представник 

 -Миленко Дробњаковић, заменик представника 

 

 2. Представници ОШ „Живко Љујић“ Нова Варош: 

 -Мелинда Грбић, представник 

 -Маја Стојић, заменик представника 

 

 3. Представници ОШ „Момир Пуцаревић“ Акмачићи: 

 -Радмила Бабовић, представник 

 -Сретен Гујаничић, заменик представника  

 

 4. Представници ОШ „Кнезова Рашковића“ Божетићи  

 -Мићо Куртић, представник 

 -Војо Каплановић, заменик представника 

 

 5. Представници ОШ „Добрисав Добрица Рајић“ Бистрица: 

 -Рајка Матовић, представник 

 -Маријана Млађеновић, заменик представника 

 



13 
 

 6. Представници ОШ „Гојко Друловић“ Радоиња 

 -Бошко Мутавџић, представник 

 -Милош Бошњаковић, заменик представника 

 

 7.Представници ОШ „Вук Стефановић Караџић“ Јасеново 

 -Ненад Виторовић, представник 

 -Љиљана Ремовић, заменик представника 

 8. Представници Предшколске установе „Паша и Наташа“ Нова Варош:  

 -Алма Чичић, представник 

 -Бојана Матијевић, заменик представника 

 

Члан 2. 

 Задатци Општинског савета родитеља су:  

1) Даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, 

унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика; 

2) Учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за 

остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 

3) Прати и разматра могућности за унапређивање доступности и праведности 

образовања и васпитања за децу, односно ученике из угрожених и осетљивих 

група на територији општине; 

4) Пружа подршку Савету родитеља свих установа на територији општине у вези 

са питањима из њихове надлежности;  

5) Заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за 

унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на 

територији општине;  

6) Сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, 

заштите здравља, социјалне заштите, културе и другим областима од значаја за 

децу и ученике; 

7) Обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији 

општине.  

 

Члан 3. 

 Мандат именованим траје до краја радне, односно школске године. 

 

Члан 4. 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Варош“.  

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-108/10/2022-02 од 28.10.2022.године 

ПРЕДСЕДНИК  

                           Скупштине општине 

                         Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************  
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7 

На основу члана 117. став 1. 2.и 5.Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15,  88/2017, 27/2018-

др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон 6/2020 и 129/2021) и члана 40. Статута општине Нова 

Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.4/2019 и 4/2020), Скупштина  општине 

Нова Варош, на седници одржаној 28.10.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Средње школе Нова 

Варош и то:  

-Мирослав Чкоњевић, из реда родитеља 

-Драган Грбовић, из реда родитеља 

 

      2. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Нова Варош". 

 

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-108/13/2022-02 од 28.10.2022. године 

  

ПРЕДСЕДНИК  

                           Скупштине општине 

                         Бранко Поповић, с.р. 

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

8 

На основу члана 116. и 117.Закона о основама система образовања и васпитања 

("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15,  88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 

27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. Статута општине Нова Варош 

(«Службени лист општине Нова Варош», бр.4/2019 и 4/2020), Скупштина  општине Нова 

Варош, на седници одржаној 28.10.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. У Школски одбор Средње школе Нова Варош, именују се:  

- Снежана Лазовић, из реда савета родитеља 

- Јован Палић, из реда савета родитеља 

  

2.Мандат именованим до ситека мандата старог сазива Школског одбора Средње 

школе.    

  3. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Нова Варош". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

БРОЈ:06-108/14/2022-02 од 28.10.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК  

                           Скупштине општине 

                         Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************  
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9 

На основу члана 117. став 1. 2.и 5.Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15,  88/2017, 27/2018-

др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон 6/2020 и 129/2021) и члана 40. Статута општине Нова 

Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.4/2019 и 4/2020), Скупштина  општине 

Нова Варош, на седници одржаној 28.10.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Средње школе Нова 

Варош и то:  

-Миливоје Арсић, из реда локалне самоуправе 

-Љиљана Мариновић, из реда локалне самоуправе 

-Аднан Ибровић, из реда локалне самоуправе  

-Срећко Гујаничић, из реда запослених 

-Елвира Хаџић, из реда запослених 

-Далида Мусић Авдић, из реда запослених 

-Зорица Симановић, из реда родитеља 

-Јован Палић, из реда родитеља 

-Снежана Лазовић, из реда родитеља 

 

2. Мандат горе наведеним члановима Школског одбора престаје 22.11.2022.године.  

3. Овим решењем ставља се ван снаге  решење бр.06-97/13/2022-02 од 13.09.2022. 

године. 

      4. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Нова Варош". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-108/15/2022-02 од 28.10.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК  

                           Скупштине општине 

                         Бранко Поповић, с.р. 

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

10 

На основу члана 28.Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, 

бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 40. тачка 45. Статута општине Нова Варош 

(„Службени лист општине Нова Варош“, бр.4/2019 и 4/2020) и Закључка Општинског већа 

општине Нова Варош бр.06-107/17/2022-03 од 20.10.2022.године, Скупштина општине 

Нова Варош на седници одржаној 28.10.2022.године, донела је  

 

О Д Л У К У  
 

 Даје се сагласност „ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР НВ”  Д.О.О. , да примени цене за 

обрачун топлотне енергије, за грејну сезону 2022/2023.г. и то: 
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1. Месечне цене услуге грејања по 1м2, су (без ПДВ): 

Уколико се топлотна енергија наплаћује равномерно, током свих 12 

месеци у години (без ПДВ): 

 - Стамбени простор.................................. 125,65  дин/м2 

 - Пословни простор..................................  254.10  дин/ м2 

  

 

Уколико се топлотна енергија наплаћује наплаћује током грејне сезоне 

(6 месеци) (без ПДВ): 

 

 - Стамбени простор..................................251,30  дин/м2 

 - Пословни простор................................. 508,20 дин/ м2 

 

2. Уколико се варијабилни део топлотне енергија наплаћује током грејне 

сезоне (6 месеци), а фиксни део током свих 12 месеци у години, месечне 

цене услуге грејања су (без ПДВ): 

 

 - Варијабилни део  по утрошку испоручене топлотне  енергије износи: 

 

                                                                              11,85 дин/ kwh (просек) 

                                                                               8,47 дин/ kwh (за стамбени) 

                                                                                    17,12 дин/ kwh (за пословни) 

 

 -Фиксни део: 

 

37,59 дин/м2     или  225,41 дин/kw (просек) 

26,86 дин/м2     или  160,71 дин/kw (за стамбени) 

54,32 дин/м2     или  325,01 дин/ kw (за пословни) 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

листу општине Нова Варош“.  

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-108/17/2022-02 од  28.10.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 
******************************************************************************  
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11 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гл.РС“, бр.88/17, 27/18-др.закон, 10/2019 и 6/2020)  и члана 40. Статута општине Нова 

Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.4/2019 и 4/2020), Скупштина  општине 

Нова Варош, на седници одржаној 28.10.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. АНА МАНДИЋ из Нове Вароши, разрешава се дужности члана Управног одбора 

Предшколске установе „Паша и Наташа“ Нова Варош, из реда локалне самоуправе.  

 

   2. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Нова Варош". 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-108/18/2022-02 од 28.10.2022. године 

  

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

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

12 

На основу члана 116 и 117. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гл.РС“, бр.88/17, 27/18-др.закон, 10/2019 и 6/2020)  и члана 40. Статута општине Нова 

Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.4/2019 и 4/2020), Скупштина  општине 

Нова Варош, на седници одржаној 28.10.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. БИЉАНА СИМЕУНОВИЋ из Нове Вароши, именује се за члана Управног 

одбора Предшколске установе „Паша и Наташа“ Нова Варош из реда локалне 

самоуправе.  

 2. Мандат именованој траје до истека мандата Управног одбора.  

 3.Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Нова Варош". 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

      БРОЈ:06-108/19/2022-02 од 28.10.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

****************************************************************************** 
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С А Д Р Ж А Ј  

 

 

 
 

 1.Одлука о расписивању саветодавног референдума о промени подручја месних 

заејдница на територији општине Нова Варош................................................................1  

 2.Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних ложишта у општини Нова Варош у 2022.години..............  

 3.Решење о именовању предсендика и чланова Управног одбора Општинског 

центра за социјални рад Нова Варош из реда локалне самоуправе.......................  

 4. Решење о именовању предсендика и чланова Надзорног одбора Општинског 

центра за социјални рад Нова Варош из реда локалне самоуправе.........................  

 5.Решење о именовању члана Управног одбора Библиотеке „Јован Томић“ Нова 

Варош из реда локалне самоуправе....................................................................  

 6.Решење о формирању Општинског савета родитеља општине Нова Варош за 

2022/2023 годину....................................................................................................  

 7.Решење о разрешењу чланова постојећег сазива Школског одбора Средње школе 

Нова Варош из реда савета родитеља....................................................................  

 8.Решење о именовању чланова Школског одброа Средње школе Нова Варош 

постојећег сазива из реда савета родитеља.  

 9.Решење о разрешењу чланова Школског одбора Средње школе Нова Варош 

именованих у старом сазиву Школског одбора Средње школе Нова Варош......... 

 10.Одлука о давању сагласности „Енергија Златар НВ“ д.о.о. о примени цена за 

обрачун топлотне енергије за грејну сезону 2022/2023.  

 11.Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Паша и 

Наташа“ Нова Варош, из реда локалне самоуправе. 

 12. Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Паша и 

Наташа“ Нова Варош, из реда локалне самоуправе.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: Општина Нова Варош, Нова Варош, Карађорђева 32 

Одговорни уредник: Милка Радић 


