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1 
На основу члана 29. став 1. тачка 1. Зaкона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) и члана 40.  тачка 41. Статута општине Нова Варош („Сл. лист Општине, бр. 

4/2019 и 4/2020), Скупштина општине Нова Варош  на седници одржаној дана 18.11.2021. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ  

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

Овом одлуком дефинише се организација и функционисање цивилне заштите на територији општине  Нова Варош, 

посебно у делу који се односи на начела по којима се поступа у систему смањења ризика од катастрофа, субјекте и снаге 

система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, дужностима општинских органа у заштити 

и спасавању, обавезе израде процене ризика од катастрофа, плана заштите и спасавања, плана смањења ризика од 

катастрофа, екстерног плана заштите од великог удеса, образовање штаба за ванредне ситуације, одређивање повереника 

и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима, формирање јединица цивилне заштите опште намене и 

специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и 

спасавање, финансирање и друга питања. 

 

НАЧЕЛА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком обезбеђује се доследна примена начела заштите и спасавања утврђена Законом а посебно: начело 

приоритета, начело примарне улоге локалних заједница, начело равноправности и заштите људских права, начело 

партиципативности и солидарности,  и начело информисања јавности.   

 

Начело приоритета  

Смањење ризика од катастрофа и заштита и спасавање људи и материјалних и културних добара на теритрији општине  

Нова Варош  представља најважнији приоритет у односу на све друге облике друштвеног и јавног живота. У том смислу, 

сваки грађанин има право на заштиту без обзира на пол, националну или било коју другу припадност. 

 

Начело примарне улоге локалних заједница 

Органи општине  и сви субјекти и снаге смањења ризика од катастрофа на простору општине  имају примарну улогу у 

управљању ванредном стуацијом и одговорни су за правовремен и ефикасан први организовани  одговор у случају најаве 

или настанка неке опасности која угрожава животе и здравље људи и материјална добра на простору општине Нова 

Варош. 

 

Начело равноправности и заштите људских права 

Органи општине, штаб за ванредне ситуације и субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање старају се о 

обезбеђивању принципа равноправности полова, односно воде рачуна да ниједна наредба, одлука, радња или мера не 

сме бити на штету женског пола а такође се обезбеђује принцип да и жене равноправно учествују у активностима 

превентивне заштите и оперативним активностима заштите и спасавања људи и материјалних добара у ванредним 

ситуацијама. Такође, су дужни да воде рачуна о заштити људских права а посебно о заштити сиромашних, старих, 

болесних, деце, трудница и других рањивих група на простору општине Нова Варош. 

 

Начело партиципативности и солидарности 

Сви грађани на простору општине Нова Варош који буду угрожени неком катастрофом имају обавезу међусобне 

солидарности и узајамне помоћи као и право на помоћ не само у спасавању живота и здравља већ и у обезбеђивању 

основних услова за живот и имају приоритет у услугама које пружају хуманитарне организације које делују на простору 

општине.  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

 НОВА ВАРОШ 

БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 19. НОВЕМБАР  2021. ГОДИНЕ 
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Начело инфомисања јавности 

Председник општине и штаб за ванредне ситуације имају обавезу да правовремено и истинито обавештавају јавност о 

упозорењима да се очекује нека опасност и поступцима које треба да предузму односно о последицама опасности која је 

задесила простр општине. Информисање ће се вршити на редовним и ванредним саопштењима и на конференцијама за 

медије.  

 

 

СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ 

СИТУАЦИЈАМА 

 

Члан 2. 

Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у општини су: 

1. скупштина општине, 

2. председник општине, 

3. општинско веће, 

4. општинска управа и њени органи, 

5. субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, 

6. образовне установе и  и друге јавне установе. 

 

Снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на територији општине 

Нова Варош су: 

 

1. штаб за ванредне ситуације, 

2. повереници и заменици повереника цивилне заштите, 

3. јединице цивилне заштите опште намене, 

4. јединица за узбуњивање, 

5. добровољно ватрогасно друштво 

6. екипе Црвеног крста и 

7. радиоаматери 

8. грађани и удружења грађана. 

 

Скупштина општине 

 

Члан 3. 

У остваривању своје улоге у систему смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на територији 

општине Нова Варош, а у складу са одредбама Закона, Скупштина општине  Нова Вариш врши следеће послове: 

– доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији јединице локалне самоуправе, на 

предлог надлежног штаба и обезбеђује његово спровођење; 

– образује Штаб за ванредне ситуације; 

– разматра извештај председника  општине Нова Варош о битним питањима из области смањења ризика од катастрофа, 

управљања ванредним ситуацијама и отклањању последица ванредних ситуација, 

– доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији јединице локалне самоуправе;  
- планира и утврђујe изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој 
цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији општине;  
- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

 
Председник општине  

 

Члан 4. 

- Стара се о спровођењу закона и других прописа из области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама;  

- врши функцију команданта Штаба за ванредне ситуације општине Нова Варош и руководи његовим радом (члан 42. 

Закона);  

- у сарадњи са замеником и начелником штаба предлаже постављење осталих чланова Штаба за ванредне ситуације;  

- доноси Одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације на територији општине Нова Варош, на предлог 

општинског штаба за ванредне ситуације (члан 39. Закона);  

- врши активирање субјеката од посебног значаја (доноси наредбу о активирању субјеката и снага на својој територији 

члан 88. Закона);  

- доноси наредбу о мобилизацији јединица цивилне заштите на својој територији (члан 88. Закона); 

- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене законом и другим прописима;  

- усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је општина оснивач у спровођењу мера заштите и 

спасавања;   
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- остварује сарадњу са начелником Златиборског управног округа и Окружним штабом за ванредне ситуације као и са 

штабовима за ванредне ситуације суседних ЈЛС у циљу јединственог и усклађеног деловања у ванредним ситуацијама;  

- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних добара у циљу укључења 

истих у активности заштите и спасавања;  

- одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима у ванредној ситуацији;  

–– планира и преко скупштине општине и општинског већа обезбеђује буџетска средства намењена за смањење ризика 

од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама и отклањању последица ванредних ситуација; 

- на захтев или по сопственој процени извештава Скупштину  општине о стању на територији и о предузетим 

активностима у ванредној ситуацији; 

- разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје надлежности.  

 

Општинско веће 

 

Члан 5. 

У остваривању своје улоге у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на територији 

општине Нова Варош, применом оредаба Закона  и других прописа, Општинско веће општине Нова Варош  врши 

следеће послове: 

-разматра предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Нова Варош, на 

предлог Штаба за ванредне ситуације и доставља Скупштини на усвајање; 

– Усваја (доноси)  Процену ризика од катастрофа за територију општине Нова Варош након добијања сагласности од 

МУП-а Сектора за ванредне ситуације, 

– Усваја (доноси) План заштите и спасавања општине након добијања сагласности од МУП-а, Сектора за ванредне 

ситуације; 

- Усваја (доноси) План смањења ризика од катастрофа за територију општине  на основу Процене ризика од катастрофа; 

-Усваја (доноси)  Екстерни план заштите од великог удеса након добијене сагласнсти од МУП-а, Сектора за ванредне 

ситуације; 

-– Доноси акт о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију општине Нова Варош на 

предлог надлежног штаба; 

- доноси акт о формирању јединица цивилне заштите опште намене и јединице за узбуњивање; 

-  разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ од Владе  

- образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода, 

- одлучује о накнади штете настале од елементарних непогода и других несрећа, 

- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама, у складу са расположивим 

финансијским средствима;  

- успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и функционисању цивилне заштите, а у зависности од 

техничких и материјалних могућности; 

– предлаже акта која доноси Скупштина општине Нова Варош, 

– предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа; 

– обављају и друге послове утврђене законом. 

 

Општинска управа 

 

Члан 6. 

Одељења општинске управе у оквиру својих надлежности у систему смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама обављају следеће послове и задатке: 

- обезбеђује успостављање и функционисање ситуационог центра, уз сагласност председника општине Нова Варош, у 

складу са техничким и материјалним могућностима општине Нова Варош;  

- носилац је активности на изради Процене ризика од катастрофа  територије општине Нова Варош;  

- носилац  је на изради Плана смањења ризика од катастрофа;  

- носилац је на  изради Плана заштите и спасавања;  

-учествују у припремама, организацији и извођењу привременог померања или евакуације угроженог становништва;  

- учествују у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва;  

- старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Штаба за ванредне ситуације општине Нова Варош;  

- старају се о планирању и имплементацији  урбанистичких мера заштите и спасавања у делу који се односи на израду и 

усвајању  просторних  планова општине;  

- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији, учествују у 

изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију општине Нова Варош;  

- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе заштите и спасавања;  

- организују, развијају и воде личну и узајамну заштиту у свим органима општине;  

- учествују у организацији, формирању, опремању и обучавању јединица цивилне заштите опште намене и јединице за  

узбуњивање;  

- остварују сарадњу са организационим јединицима Сектора за ванредне ситуације –Одељењем за ванредне ситуације у 

Пријепољу;  
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- обављају и друге послове заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима  

 

Штаб за ванредне ситуације 

 

Члан 7. 

За руковођење и координацију рада субјеката и снага система за смањење ризика од катастрофа на територији општине 

формираће  се штаб за ванредне ситуације у чији састав ће ући:  

- председник општине- командант штаба; 

- заменик председника општине- заменик команданта штаба; 

- представник Сектора за ванредне ситуације- начелник штаба; 

- начелник општинске управе- члан штаба; 

- представник (1-2) општинског већа- члан штаба; 

- директор  јавног комуналног предузећа- члан штаба; 

- директор здравствене установе- члан штаба 

- директор грађевинског предузећа или другог привредног друштва - члан штаба; 

- директор електродистрибутивног предузећа- члан штаба; 

- директор ветеринарске службе- члан штаба; 

- секретар Црвеног крста- члан штаба- члан штаба 

- и други на основу предлога команданта и начелника штаба. 

 

          Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб, у случају  ванредне ситуације може наредити и 

следеће мере: 

- ангажовање (употребу) јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних средстава у ванредним 

ситуацијама; 

- увођење дежурства  субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање и другим правним лицима;  

- ангажовање (употребу) субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање; 

- посебан режим обављања одређених комуналних делатности; 

- посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера; 

- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима; 

- евакуацију становништва; 

- одређивање другачијег  распореда радног времена; 

- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга (воде,  

   грејања, електричне енергије, друмски превоз и сл); 

- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима; 

- привремену забрану коришћења одређених покретних  и непокретних ствари власницима    

  односно корисницима; 

- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних лица  у   

  организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и спасавању; 

- корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и других    

  зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја; 

- и друге мере. 

Стручно-оперативни тимови 

 

Члан 8. 

Општински штаб за ванредне ситуације формираће стручно оперативне тимове као своја помоћна стручна саветодавна и 

оперативна тела, за следеће опасности и мере цивилне заштите: 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од земљотреса; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од клизишта и ерозија; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и пандемије; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од ТТ несрећа; 

- стручно оперативни тим за евакуацију; 

- стручно оперативни тим за збрињавање угроженог становништва; 

- стручно оперативни тим за асанацију терена; 

- стручно оперативни тим за прву и медицинску помоћ; 

- и др. по процени штаба за ванредне ситуације. 

Потребно је да у састав стручно оперативних тимова уђу  стручњаци и руководећи кадрови из органа или институција 

надлежних и компетентних за одређену опасност; представници општинских органа; представници здравствених, 

образовних, привредних друштава и других правних лица у чијем делокругу су, поред осталих и послови од значаја за 

заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 

Општински штаб за ванредне ситуације може формирати  нове или расформирати већ формиране стручно оперативне 

тимове у зависности од идентификованих опасности у ажурираној или новој Процени ризика од катастрофа за 

територију општине.  
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Ситуациони центар 

 

Члан 9. 

Ситуациони центар се образује у оквиру општинске управе у ситуацији проглашења ванредне ситуације на простору 

општине који ће успоставити непрекидан рад са циљем правовременог информисања грађана о ситуацији на терену и о 

поступцима које грађани треба да предузимају у одређеној опасности.   

Поред наведеног, ситуациони центар ће обављати и следеће послове: пријем наредби, закључака и препорука од 

надлежних органа, преношење наредби, закључака и препорука општинског штаба надлежним органима и службама 

општине, месних заједница и снагама заштите и спасавања, прикупља податке и информације о угроженом 

становништву и доставља их штабу за ванредне ситуације или Сектору за ванредне ситуације, као и податке о 

интервенцијама снага заштите и спасавања на терену.  

 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 

 

Члан 10. 

Субјекте од посебног значаја, односно привредна друштва и друга правна лица која егзистирају на простору општине, а 

која у свом саставу располажу са људским и материјалним ресурсима који се могу искористити у заштити и спасавању 

људи и материјалних добара,  одредиће општинско веће својим актом којим ће  обухватити: 

- јавна комунална предузећа која се финансирају из буџета локалне самоуправе; 

- здравствене установе; 

- ветеринарске установе; 

- електродистрибутивну службу; 

- саобраћајна предузећа; 

- грађевинска предузећа; 

- хуманитарне организације и др. 

  

На основу плана заштите и спасавања, а на предлог штаба за ванредне ситуације Општинска управа ће субјектима 

одредити задатке у заштити и спасавању.  

Трошкови стављања у приправност и ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање,  падају на терет 

буџета општине.  

Општинска управа припрема уговоре за реализацију задатака, а потписује их председник општине.  

Субјекти од посебног значаја имају обавезу планирања и припремања ефикасног и правовременог ангажовања и 

извршења задатака постављених од стране Општинског штаба  за ванредне ситуације.  

   

Остала привредна друштва и друга правна лица 

 

Члан 11. 

Сва привредна друштва и друга правна лица на простору општине су у обавези да учествују у заштити и спасавању на 

основу налога штаба за ВС, а у складу са својом делатношћу и људским и материјалним ресурсима.  

Трошкови настали учешћем привредних друштава и других правних лица спровођењу мера заштите и спасавања, 

надокнађују се из буџета општине Нова Варош.  

 

Хуманитарне организације и удружења грађана 

Члан 12. 

Организација Црвеног крста и друге хуманитарне организације и удружења, која своју делатност обављају на територији 

општине учествују у планирању, припремама и спровођењу задатака заштите и спасавања и пружања помоћи 

становништву погођеном последицама катастрофа. Ангажовање хуманитарних организација и удружења грађана врши 

општински штаб за ванредне ситуације. 

 

Грађани 

 

Члан 13. 

         У извршавању задатака заштите и спасавања дужни су да учествују сви способни грађани од 18 до 60 година 

старости на простору општине  укључујући и стране држављане, сем  трудница и мајки са децом до десет година 

старости и самохрани родитељи односно и друге категорије становништав које су дефинисане чланом 36. став 7. Закона.   

         За потребе заштите и спасавања грађани су дужни да поштују све наредбе и друге мере које доноси Општински 

штаб за ванредне ситуације а које се односе на њихово поступање и учешће у случају ванредних ситуација, затим да 

омогуће извођење неопходних радова за заштиту и спасавање на својим непокретностима, као и да дају на коришћење 

непокретне ствари, возила, машине, опрему, материјално-техничка и друга материјална средства (вода, храна, одећа, 

обућа, грађевински и други производи). За ствари и материјална средства дата на коришћење, као и за штету насталу 

извођењем радова на непокретностима за потребе заштите и спасавања, грађани имају право на накнаду која се 

исплаћује по тржишним ценама из буџетских средстава општине. 
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Страна 6 

Повереници цивилне заштите 

 

Члан 14. 

        За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних активности у случају појаве или 

најаве опасности по људе и материјална добра, Општински штаб за ванредне ситуације, именоваће поверенике и 

заменике повереника цивилне заштите у следећим насељеним местима: 

1. У МЗ Нова Варош именоваће се 8 повереника и 8 заменика повереника; 

2. У МЗ Акмачићи  именоваће се  1 повереник  и 1 заменик повереника; 

3. У МЗ Бистрица  именоваће се  1 повереник  и 1 заменик повереника;           

4. У МЗ Вранеша  именоваће се  1 повереник  и 1 заменик повереника; 

5. У МЗ Јасеново  именоваће се  1 повереник  и 1 заменик повереника; 

6. У МЗ Бела Река  именоваће се  1 повереник  и 1 заменик повереника; 

7. У МЗ Амзићи  именоваће се  1 повереник  и 1 заменик повереника; 

8. У МЗ Драглица  именоваће се  1 повереник  и 1 заменик повереника; 

9. У МЗ Радоиња  именоваће се  1 повереник  и 1 заменик повереника; 

10. У МЗ Рутоши  именоваће се  1 повереник  и 1 заменик повереника; 

11. У МЗ Дражевићи  именоваће се  1 повереник  и 1 заменик повереника; 

12. У МЗ Божетићи  именоваће се  1 повереник  и 1 заменик повереника; 

13. У МЗ Негбина  именоваће се  1 повереник  и 1 заменик повереника. 

        Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера 

и задатака цивилне заштите и личне и узајамне заштите. 

        Најважније мере које предузимају повереници и заменици повереника цивилне заштите у насељеним местима 

општине су: 

       - обавештавају штаб за ванредне ситуације о насталој опасности у зони своје одговорности; 

       - активирање и ангажовање становништва и координирање њиховим активностима на     

         спасавању  живота угрожених и имовине на угроженом подручју; 

       - упознају грађане са знацима за узбуњивање и о поступцима грађана на знак опасности; 

       - организовање личне и узајамне заштите у зони своје одговорности; 

       - учешће у активностима организације и вршења евакуације угроженог становништва са   

         угроженог  подручја; 

       - учешће у акативностима организације и спровођења збрињавања угроженог становништва; 

       - информишу Општински штаб о броју порушених објеката, повређених и   

         угрожених  грађана којима је потребна помоћ, о броју закрчених саобраћајница, кварова на   

         електро,  водоводној мрежи, поплављеним подручјима и другим подацима који се   

         односе на  заштиту и спасавање грађана и њихове имовине. 

 

          Сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање општине,  општинска управа, привредна друштва и друга 

правна лица на простору општине одредиће своје поверенике у складу са чланом 77. Закона. 

           Именовање повереника и заменика повереника у насељеним местима извршиће Општински штаб за ванредне 

ситуације у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  Предлоге за именовање повереника и заменика повереника 

урадиће Општинско веће. 

          Поверенике именовати у складу са критеријумима из Правилника о раду повереника и заменика повереника 

цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање ("Службени гласник РС", број 102 од 24. јула 2020.) 

 

 

Јединице цивилне заштите 

 

Члан 15. 

           За потребе оперативног деловања у акцијама заштите и спасавања људи и материјалних добара  на простору 

општине Нова Варош формираће се један вод цивилне заштите опште намене и једно одељење за узбуњивање. 

            Општинско веће ће, у складу са Проценом ризика од катастрофа, Уредбом о јединицама цивилне заштите, намени 

и задацима, мобилизацији и начину употребе (,,Службени Гласник РС,, бр 84/2020) и у складу са буџетом општине, 

формирати јединице из става 1. овог члана. 

           Јединице цивилне заштите опште намене ће се ангажовати у гашењу пожара на отвореном, за изградњу заштитних 

насипа, црпљење воде, за рашчишћавање из рушевина, за расчишћавање снежних наноса, за предузимање активности 

при евакуацији, збрињавању и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара 

и животне средине, као и за предузимање превентивних мера од настанка опасности. 

 

Лична и узајамна заштита  

 

Члан 16. 

Лична и узајамна заштита је облик организовања грађана за спровођење личне заштите и самопомоћи и пружање помоћи 

другим особама којима је та помоћ неопходна.  
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Страна 7 

Лична и узајамна заштита као најмасовнији облик припремања и организованог учешћа грађана у заштити и спасавању 

обухвата мере и поступке њихове непосредне заштите испасавања у пословним и стамбеним зградама и другим 

објектима где живе и раде.  

 

На основу процене угрожености, општинска управа набавља средства за личну и узајамну заштиту и друга средства за 

заштиту и спасавање на угроженим територијама и то: средства за пружање прве помоћи, гашење почетних и мањих 

пожара, расчишћавање урушених објеката и откопавања плитко затрпаних, чишћење површина од снежних наноса и 

леда, приручна средства за дезинфекцију и деконтаминацију и сл.  

 

 

Мере цивилне заштите  

 

Члан 17. 

За потребе заштите и спасавања становништва на простору општине, сви субјекти смањења ризика од катастрофа а 

посебно општинско веће, штаб за ванредне ситуације, општинска управа и субјекти од посебног значаја ће планирати 

организовати и предузимати мере цивилне заштите, поштујући специфичност њиховог садржаја и њихову примену кроз 

мере и активности по појединим опасностима, планским документима разрадити мере заједничке за све опасности које 

угрожавају територију јединице локалне самоуправе и то:  

- Узбуњивање становништва; 

- Евакуацију становништва и стоке; 

- Збрињавање угроженог становништва; 

- Прву и медицинску помоћ и  

- Асанацију. 

 

Међуопштинска сарадња  

 

Члан 18. 

Општина Нова Варош ће успоставити сарадњу са суседним општинама у припремама, планирању, организацији и 

спровођењу система смањења ризика од катастрофа. У том смислу биће потребно ускладити Процену ризика од 

катастрофа и поједина планска решења у Плану заштите и спасавања. Посебну сарадњу остварити са суседним 

општинама по питању израде Плана смањења ризика од катастрофа за све заједничке ризике.  

 

Обучавање  

 

Члан 19. 

Општинска управа ће планирати обуку припадника јединица цивилне заштите опште намене и повереника и заменика 

повереника цивилне заштите.  

За потребе организовања и извођења обуке, обезбедити финансијска средства из буџета.  

 

Финансирање  

 

Члан 20. 

Општинска управа ће у сарадњи са Општинским већем планирати и предложити Скупштини општине да у Буџету усвоји 

финансијска средства потребна за функционисање система смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним 

ситуацијама на простору општине. 

За ову намену обезбеђују се и други извори финансирања кроз пројекте, програме, донације, помоћи и др. 

За потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних непогода, техничко-технолошких 

несрећа и опасности, из буџета општине, финансираће се следеће активности: 

- организовање, опремање и обучавање штаба за ванредне ситуације; 

- организовање, опремање и обучавање јединице цивилне заштите опште намене; 

- обука повереника и заменика повереника цивилне заштите; 

- трошкови ангажовања субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање; 

- изградња система за узбуњивање на територији општине; 

- набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за јединице цивилне заштите опште 

намене; 

- организација и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга рада општине; 

- санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним могућностима; 

-  И друге послове  у складу са законом  и другим прописима. 

 

Наведе активности се, поред средстава из буџета, могу реализовати и путем донација, поклона и других видова помоћи, 

у складу са законом, као и наменски пренетим средствима из Републичког буџета . 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

Образовати јединице цивилне заштите у року од 30 дана од ступања на снагу ове одлуке,  именовати поверенике и 

заменике повереника цивилне заштите у року од 30 дана од ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 22. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о функционисању цивилне заштите на територији општине 

Нова Варош бр.06-18/3/2011-02 од 26.08.2011.године („Службени лист општине Нова Варош“, бр.3/2011) и Одлука о 

измени Одлуке о функционисању цивилне заштите на територији општине Нова Варош бр.06-12/4/2013-02 од 

09.05.2013.године („Сл.лист општине Нова Варош“, бр.6/2013).  

 

Члан 23. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова Варош”. 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-169/3/2021-02 од 18.11.2021.године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

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

2 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/97, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Службени 

гласник РС", бр. 52/2011 и 78/2021), члана 34.и 35. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 20, 21.и 27. Статута Библиотеке "Јован Томић" Нова Варош бр.37/2012 

од 22.02.2012.године и Одлуке о измени Статута Библиотеке „Јован Томић“ Нова Варош бр. 06-140/3/2021-02 од 

23.09.2021.године и члана 40. став 1. тачка 14. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 

4/2019 и 4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 18.11.2021. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е    

 1. Милана Јелић из Нове Вароши, професор разредне наставе, именује се за директора Библиотеке 

"Јован Томић" Нова Варош.  

 2. Мандат именованој траје 4.године. 

 3.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  

 Чланом 34.и 35. Закона о култури ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 

78/2021) је регулисано да директора установе именује и разрешава оснивач.   

 Чланом 17.Закона о библиотечко информационој делатности и чланом 20, 21. и 27. Статута Библиотеке 

"Јован Томић" бр.37/2012 од 22.02.2012.године и Одлуке о измени Статута Библиотеке „Јован Томић“ Нова Варош бр. 

06-140/3/2021-02 од 23.09.2021.године, директора Библиотеке именује и разрешава оснивач на предлог Управног одбора, 

а на основу претходно спроведеног јавног конкурса на 4.године с могућношћу да поново буде именован.    

 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/97, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. Став 1.тачка 14.Статута општине Нова Варош ("Службени лист 

општине Нова Варош" бр.4/2019 и 4/2020), је прописано да Скупштина општине у складу са Законом именује и 

разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач.   

 Са напред изнетог, одлучено је као у диспозитиву решења.  

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: Против овог решења није дозвољена жалба, али се може 

покренути управни спор.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-169/5/2021-02 од 18.11.2021. године  

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

********************************************************************************************************              
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3 
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 и 47/2018), члана 28.став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр.2/2009, 13/2016, 

30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 40.став 1.тачка 14. Статута општине Нова Варош („Службени лист 

општине Нова Варош“, бр.4/2019 и 4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 18.11.2021.године 

доноси  

 

О Д Л У К У  

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену Статута Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош (у даљем тексту: 

Статут).   

 

Члан 2. 

 У члану 28.став 1.после алинеје 1. додаје се алинеја 2.која гласи: „Да има најмање пет година радног 

искуства у култури“.  

 Досадашње алинеје 2, 3 и 4. постају алинеје 3, 4 и 5.  

 

Члан 3. 

 У члану 30.после става 3.Статута додаје се став 4. који гласи: „Исто лице не може бити два пута именовано 

за вршиоца дужности директора из става 1.овог члана.  

 У истом члану после става 4.додаје се став 5.који гласи: „Вршилац дужности директора мора да испуњава 

законске услове, као и кандидат за избор директора“.  

 

Члан 4. 

 У осталом делу Статут Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош остаје не промењен.  

 

Члан 5. 

 Одлуку објавити у „Службеном листу општине Нова Варош“.  

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова Варош“.   

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-169/6/2021-02 од 18.11.2021.године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 
********************************************************************************************************              
4 

На основу члана 40. и 47. Статута општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, број 4/2019 

и 4/2020), члана 89.Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош, 

бр.5/2021), а у вези са Одлуком о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе број 1007/2 од 11.12.2019. 

године коју је Скупштина Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије донела на свом 

47. заседању одржаном 11. децембра 2019. године, Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 18.11. 2021. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе 

 

 

Члан 1. 

Усваја се Етички кодекс функционера локалне самоуправе (у даљем тексту: Етички кодекс) који је саставни део ове 

одлуке (Прилог 1). 

Сви појмови који су у Етичком кодексу и овој одлуци изражени у граматичком мушком роду, подразумевају мушки и 

женски природни род. 

 

Члан 2. 

Начела садржана у Етичком кодексу представљају етичке стандарде понашања којих су дужни да се придржавају сви 

функционери општине у обављању својих функција, а грађани имају право да од функционера очекују такво понашање. 
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Члан 3. 

Обавеза придржавања етичких стандарда понашања установљених Етичким кодексом, односи се на лица изабрана, 

постављена и именована у орган општине, јавног предузећа, установе и другог правног лица чији је оснивач или члан 

општина, у орган привредног друштва у којем удео или акције има правно лице чији је оснивач или члан општина, као и 

на чланове тела која оснивају органи општине (у даљем тексту: функционер). 

 

Члан 4. 

Функционер  промовише Етички кодекс међу другим функционерима, запосленима, у јавности и медијима, са циљем 

унапређења свести о начелима Етичког кодекса и значаја њиховог поштовања за остваривање локалне самоуправе у 

општини. 

  

Члан 5. 

Надзор над применом Етичког кодекса врши Савет за праћење примене Етичког кодекса (у даљем тексту: Савет). 

 

Члан 6. 

Задатак Савета је да прати, промовише и унапређује примену установљених етичких стандарда понашања и у том циљу 

посебно:  

1) прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса; 

2) прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким кодексом; 

3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса; 

4) промовише примену Етичког кодекса у општини и шире; 

5) предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене Етичког кодекса; 

6) даје савете, мишљења и препоруке функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, органима и 

организацијама у вези са применом Етичког кодекса; 

7) остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима; 

8) обавља и друге послове одређене општим актима општине и актом о образовању Савета. 

 

Члан 7. 

Савет има 7 чланова, од којих је један председник. 

Члан Савета може да буде свако лице које због својих стручних, радних и моралних квалитета ужива углед у својој 

средини и општини у целини и који има подршку одговарајућег удружења, организације, другог правног лица или 

најмање 5% грађана.     

Функционер не може бити члан Савета. 

Чланове Савета именује Скупштина општине Нова Варош посебним решењем.  

Актом о образовању Савета ближе се одређују послови и задаци Савета, права и дужности председника и чланова 

Савета, начин рада и друга питања од значаја за рад Савета. 

 

Члан 8. 

У вршењу послова из члана 6. ове одлуке, Савет може изрећи: 

1) меру нејавног упозорења, за лакшу повреду одредаба Етичког кодекса, односно понашање функционера које 

није утицало на вршење јавне функције и 

2) меру јавног објављивања акта Савета којим се утврђује да је функционер прекршио одређено етичко начело, 

за тежу повреду одредаба Етичког кодекса. 

 

Тежом повредом одредаба Етичког кодекса сматра се повреда која је утицала на обављање функције, углед функционера 

и поверење грађана у функционера и функцију коју обавља, као и поновљено понашање функционера за које му је 

изречена мера нејавног упозорења. 

Мера јавног објављивања акта Савета из става 2. тачка 2) овог члана објављује се на интернет презентацији општине 

Нова Варош.  

Начин рада и одлучивања Савета у поступку утврђивања повреде Етичког кодекса и одређивања мера на које је 

овлашћен, ближе се уређују пословником Савета. 

 

Члан 9. 

Када у току поступка нађе да је повредом Етичког кодекса функционер прекршио и неку законску норму, Савет о томе 

обавештава надлежни орган (полицију, тужилаштво, буџетску инспекцију и др.). 

 

 

Члан 10. 

Председник и чланови Савета немају  право на накнаду за рад у Савету. 

 

Члан 11. 

Савет извештава Скупштину о свом раду. 

Извештај из става 1. овог члана подноси се Скупштини најкасније до 31. марта текуће за претходну годину. 
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Извештај из става 1. овог члана садржи податке о примени Етичког кодекса у претходној години, а посебно податке о 

броју и садржини поднетих представки, утврђених кршења етичких начела и изречених  мера, као и оцену стања у овој 

области са евентуалним препорукама за унапређење примене Етичког кодекса. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на интернет презентацији општине Нова Варош.  

 

Члан 12. 

Услове за рад Савета, као и стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обезбеђује Општинска 

управа. 

 

Члан 13. 

Етички кодекс објављује се на интернет презентацији општине. 

Начелник Општинске управе обезбеђује довољан број примерака Етичког кодекса у штампаном облику, ради истицања 

на огласној табли Општинске управе и на другим одговарајућим местима (услужни сервис грађана, шалтерске службе, 

месне канцеларије, пословне просторије у којима раде функционери општине и слично) како би се обезбедило 

упознавање грађана и других заинтересованих лица са његовом садржином. 

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу  општине Нова Варош“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

Број:06-169/8/2021-02 од 18.11.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

     Бранко Поповић, с.р. 

********************************************************************************************************              
5 

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, 10/2019 и 

6/2020 ) 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 18.11.2021.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:  

 -Мирко Гујаничић, представник 

 -Драган Грбовић, заменик представника 

 

 2. Представници ОШ „Живко Љујић“ Нова Варош: 

 -Милан Ђуровић, представник 

 -Маја Стојић, заменик представника 

 

 3. Представници ОШ „Момир Пуцаревић“ Акмачићи: 

 -Сретен Гујаничић, представник 

 -Биљана Сарић, 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 

 -Далиборка Дулановић, заменик представника 

 

 6. Представници ОШ „Гојко Друловић“ Радоиња 

 -Бошко Мутавџић, представник 

 -Милош Бошњаковић, заменик представника 
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 7.Представници ОШ „Вук Стефановић Караџић“ Јасеново 

 -Паун Петровић, представник 

 -Љиљана Ремовић, заменик представника 

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

 -Тања Рољевић, представник 

 -Марина Јелић, 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 има се објавити у „Службеном листу општине Нова Варош“.  

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-169/15/2021-02 од 18.11.2021.године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

********************************************************************************************************              
6 

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 18.11.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Управног одбора Предшколске установе „Паша и Наташа“ Нова 

Варош, из реда савета родитеља и то: 

 

-ВАСО РАЈИЋ 

-ЈАСМИНА ФАЗЛИЋ 

-ЗЛАТКО БЕГИЋ 

 

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

 

БРОЈ:06-169/16/2021-02 од 18.11.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

********************************************************************************************************              
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7 
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 18.11.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе „Паша и Наташа“ Нова Варош из реда 

савета родитеља и то: 

-ЗЛАТКО БЕГИЋ 

-ТАЊА РОЉЕВИЋ 

-ВЕРИЦА АВРАМОВИЋ 

 

 2. Мандат именованим траје до истека мандата Управног одбора.  

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

 

БРОЈ:06-169/17/2021-02 од 18.11.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

********************************************************************************************************              
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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 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 18.11.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора ОШ «Живко Љујић» Нова Варош, из реда савета 

родитеља и то: 

- Слађана Дилпарић и  

- Горан Пауновић 

 

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

 

      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-169/18/2021-02 од 18.11.2021. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

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

На основу члана 116.став 5. и 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 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 18.11.2021. године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. У Школски одбор ОШ «Живко Љујић» Нова Варош, из реда савета родитеља, именују се:  

 

-МИЛАН ЂУРОВИЋ из Нове Вароши  

-МЕЛИНДА ГРБИЋ из Нове Вароши   

2. Мандат именованим 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:06-169/19/2021-02 од 18.11.2021. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

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



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.20     19. новембар  2021. године 

 

Страна 14 

10 
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 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 18.11.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.РАЈКО НЕСТОРОВИЋ из Бистрице, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ «Добрисав 

Добрица Рајић» Бистрица, из реда савета родитеља.  

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

 

      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-169/20/2021-02 од 18.11.2021. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

********************************************************************************************************              
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На основу члана 116.став 5. и 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 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 18.11.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ГОРИЦА МАТИЈЕВИЋ из Бистрице, именује се за члана Школског одбора ОШ «Добирсав Добрица 

Рајић» Бистрица, из реда савета родитеља.  

2. Мандат именованој 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:06-169/21/2021-02 од 18.11.2021. године 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

********************************************************************************************************              
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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 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 18.11.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора ОШ «Гојко Друловић» Радоиња, из реда Савета 

родитеља и то: 

- Негослав Каплановић из Радоиње и  

- Дејан Браловић из Негбине 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-169/22/2021-02 од 18.11.2021. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

********************************************************************************************************              
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На основу члана 116.став 5. и 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 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 18.11.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. У Школски одбор ОШ «Гојко Друловић» Радоиња, из реда савета родитеља, именују се:  

 

-МИЛОШ БОШЊАКОВИЋ из Кокиног Брода  

-ЗОРИЦА НОВАКОВИЋ из Рутоша   

 

2. Мандат именованим 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:06-169/23/2021-02 од 18.11.2021. године 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

********************************************************************************************************              
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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 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 18.11.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ДУШИЦА ЛОЈАНИЧИЋ из Акмачића, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ «Момир 

Пуцаревић» Акмачићи, из реда савета родитеља.  

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

 

      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-169/24/2021-02 од 18.11.2021. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

********************************************************************************************************              
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На основу члана 116.став 5. и 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 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 18.11.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДУШИЦА БРЗАКОВИЋ из Комарана, именује се за члана Школског одбора ОШ «Момир Пуцаревић» 

Акмачићи, из реда савета родитеља.  

 

2. Мандат именованој 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:06-169/25/2021-02 од 18.11.2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

********************************************************************************************************              
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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 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 18.11.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ЗОРАН ПОПОВИЋ из Божетића, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ «Кнезова 

Рашковића» Божетићи, из реда савета родитеља.  

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

 

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-169/26/2021-02 од 18.11.2021. године 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

********************************************************************************************************              
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На основу члана 116.став 5. и 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 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 18.11.2021. године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ГОРИЦА ТРТОВИЋ из Божетића, именује се за члана Школског одбора ОШ «Кнезова Рашковића» 

Божетићи, из реда савета родитеља.  

2. Мандат именованој траје до истека мандата органа управљања.   

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

4.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

БРОЈ:06-169/27/2021-02 од 18.11.2021. године 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 
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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.06-159/3/2021-03 од 28.10.2021.године, Скупштина општине Нова 

Варош на седници одржаној 18.11.2021.године, донела је  

 

 

О Д Л У К У  

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ предузећу „ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР НВ”  Д.О.О. , да промени – повећа цене 

за обрачун топлотне енергије, за грејну сезону 2021/2022.г. и то у износу од 10% за физичка лица и 25% за правна 

лица у односу на постојеће цене грејања: 

 

2. Месечне цене услуге грејања по 1м2  (без ПДВ), уколико се топлотна енергија наплаћује 

равномерно током свих 12 месеци у години одређују се у следећем износу:  

 

 - Стамбени простор..................................106,48  дин/м2 

 - Пословни простор..................................181,50дин/ м2 

  

 

 

3. Месечне цене услуге грејања по 1м2  (без ПДВ), уколико се топлотна енергија наплаћује током 

грејне сезоне (6 месеци) у години одређују се у следећем износу:  

 

 - Стамбени простор....................................212,96  дин/м2 

 - Пословни простор.................................... 363,00  дин/ м2 
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4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова 

Варош“.  

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-169/10/2021-02 од  18.11.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 
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