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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007, 83/14,101/16 i 

47/18), Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", 

бр.98/07, 82/14, 84/15 и 74/2021), Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник РС", бр.38/19 и 

55/20) и члана 68. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/19 и 4/20), Општинско 

веће општине Нова Варош, на седници одржаној 28.10.2021.године, донело је  

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

О ВИСИНИ, УСЛОВИМА И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА КОЈА 

НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, ЗАПОСЛЕНИХ, ИМЕНОВАНИХ, ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У 

ОРГАНИМА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

 

Члан 1. 

 Мења се члан 18. Правилника о висини, условима и начину исплате накнада трошкова и другим примањима 

која немају карактер зараде, запослених, именованих, изабраних и постављених лица у органима општине Нова Варош 

(„Службени лист општине Нова Варош“, бр.18/2019 и 21/2019) тако да нови члан гласи:  

 

„Запослени има право на солидарну помоћ за случај:  

 

 Болести од 30 и дуже дана боловања у висини од 5.000,00 динара 

 Теже болести (канцер, тежа инвалидност и друге системске болести) у висини једне месечне 

просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном 

податку органа надлежног за послове статистике  

 Набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже 

породице у висини од 5.000,00 динара 

 Здравствене рехабилитације запосленог у висини од 5.000,00 динара  

 Набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице у висини од 5.000,00 динара  

 Месечне стипендије током редовног школовања за децу запосленог чија је смрт наступила као 

последица повреде на раду или професионалног обољења у висини једне месечне просечне 

зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 

надлежног за послове статистике  

 За случај смрти запосленог или члана уже породице у висини једне месечне просечне зараде без 

пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 

надлежног за послове статистике 

 

Чланом уже породице у смислу овог члана подразумевају се: брачни или ванбрачни партнер, деца, родитељи 

који живе у заједничком домаћинству са запосленим.  

Захтев за солидарну помоћ запослени може поднети само једном у току године, по истом основу“.  

 

Члан 2. 

 Сви остали чланови Правилника о висини, условима и начину исплате накнада трошкова и другим 

примањима која немају карактер зараде, запослених, именованих, изабраних и постављених лица у органима општине 

Нова Варош, а који нису у супротности са чланом 1.овог Правилника, остају непромењени.   

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

 НОВА ВАРОШ 

БРОЈ 19. НОВА ВАРОШ, 29. ОКТОБАР  2021. ГОДИНЕ 
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Члан 3. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".  

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-159/32/2021-03 од 28.10.2021.године 

 

           

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Радосав Васиљевић, с.р. 

******************************************************************************************************** 
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На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/04-

др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон)и члана 68. став 1. тачка 13. 

Статута општине Нова Варош („Сл.лист општине Нова Варош“, бр.4/2019), Општинско веће општине Нова Варош на 

седници одржаној 28.10.2021.године, донело је  

 

О Д Л У К У  

 

 I О постављењу начелника Општинске управе општине Нова Варош, на период од 5 година.  

 II Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Нова Варош по коначности објавити у 

„Службеном листу општине Нова Варош“.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Решењем бр.06-40/3/2016-03 од 04.11.2016.године, Општинско веће општине Нова Варош поставило је 

Мирела Рољевића за начелника  Општинске управе Нова Варош. Како период на који је постављен истиче 10. новембра 

2021. године, предлог је да се сходно члану 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон), који гласи да службеник на 

положају може после протека времена на које је постављен, бити поново постављен на исти положај без јавног конкурса, 

на мандатни период од 5 година, а који ће тећи од 11. новембра 2021. године. 

Из наведених разлога предлаже се доношење овакве Одлуке и сматра да ће именовани, као што се у 

претходном мандату показао,  успешно обављати послове начелника Општинске управе за период на који ће бити 

постављен. 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-159/4/2021-03 од 28.10.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Радосав Васиљевић, с.р. 

 

********************************************************************************************************              
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На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/04-

др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 98 и  99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон)и члана 68. став 1. тачка 13. 

Статута општине Нова Варош („Сл.лист општине Нова Варош“, бр.4/2019), Општинско веће општине Нова Варош на 

седници одржаној 28.10.2021.године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

 I ПОСТАВЉА СЕ Мирел Рољевић, дипломирани правник из Нове Вароши, за начелника Општинске 

управе општине Нова Варош, на период од 5 година.  

 II Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Нова Варош по коначности објавити у 

„Службеном листу општине Нова Варош“.  

 III Нови мандатни период ће тећи од 11. новембра 2021. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Одлуком бр.06-159/4/2021-03 од 28.10.2021.године, Општинско веће општине Нова Варош донело је  

поставило Мирела Рољевића за  начелника Општинске управе Нова Варош, на период од 5 година. 

Како је исти решењем број 06-40/3/2016-03 од 04.11.2016.године, постављен  за начелника  Општинске 

управе Нова Варош, а  да  период на који је постављен истиче 10. новембра 2021. године, Општинско веће је сходно 

члану 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 

21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон), који гласи да службеник на положају може после протека времена на 

које је постављен, бити поново постављен на исти положај без јавног конкурса, на мандатни период од 5 година, 

одлучило као у диспозитиву овог решења. 

Именовани испуњава услове  прописане чланом 6. Закона о радним односима у државним органима 

(„Сл.гласник РС“, бр.48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/2001-др.закон, 39/2002, 49/2005-Одлука УС СРС, 

79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона и 23/13-Одлука УС) и условима прописаним чланом 54.став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014-др.закон): VII/1 степен стручне спреме; завршен правни 

факултет; положен испит за рад у органима државне управе; радно искуство у струци најмање 5.година; општа 

здравствена способност; држављанство РС; да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 

најмање 6.месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; уверење 

Основног и Вишег суда да против лица није покренута истрага и да није поднигнута оптужница.  

 За овакво решење Општинско веће се определило имајући у виду чињеницу да је именовани један мандат 

већ обављао функцију начелника општинске управе и да је  у претходном мандату успешно обављао послове начелника 

Општинске управе, добро познаје организацију Општинске управе, те Општинско веће сматра да ће именовани  успешно 

обављати послове начелника Општинске управе и убудуће, на период на који се поставља.  

 Решење је донето применом одредби члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, бр.129/07 и 83/04-др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 98. и  99. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон)и 

члана 68. став 1. тачка 13. Статута општине Нова Варош („Сл.лист општине Нова Варош“, бр. 4/2019, 4/2020) 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења није допуштена жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Управног суда у року од 30 дана, од дана пријема решења. 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-159/4-1/2021-03 од 28.10.2021.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Радосав Васиљевић, с.р. 

 

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

Одговорни уредник: Милка Радић 


