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1 
На пснпву шлана 59. Закпна п заппщљаваоу („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), шлана  46. 

Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007), шлана 72. Статута ппщтине Нпва Варпщ ("Службени лист 
ппщтине Нпва Варпщ, бр. 10/08), Опщтинскп Веће ппщтине Нпва Варпщ, на седници пдржанпј 22.05.2017. гпдине, 
дпнелп је 
 

ПРАВИЛНИК 
O НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ППШТИНЕ НПВА ВАРПШ 

ЗА ФИНАНСИРАОЕ/СУФИНАНСИРАОЕ 
 ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА ЗА ППДРШКУ РАЗВПЈА ПМЛАДИНСКПГ И ЖЕНСКПГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
 

Члан 1. 
Овим Правилникпм  уређују се нашин, услпви и критеријуми за дпделу бесппвратних средстава у пквиру 

мера и активнпсти за ппдрщку развпја пмладинскпг предузетнищтва а кпји се финансирају/суфинансирају из бучета 
ппщтине Нпва Варпщ, ппступак за спрпвпђеое јавнпг кпнкурса за избпр прпграма и прпјеката пд јавнпг интереса, кап и 
права и пбавезе кприсника шији је прпграм изабран да буде финансиран из средстава бучета ппщтине Нпва Варпщ. 
Средства се дпдељују  за финансираое ппкретаоа закпнски регистрпваних бизниса пспба старпсти дп 35 гпдина,  у 
циљу ппдрщке пмладинскпм предузетништву  и регистрпваних бизниса у власнищтву жена и кпје впде жене  (уз 
ппзитивну дискриминацију и пптенцијалнп заппслеое за друге жене), у циљу ппдрщке женскпм предузетништву . 
          Ппсебни циљеви финансираоа су: прпмпвисаое и загпвараое пмладинскпг и женскпг предузетнищтва и 
сампзаппщљаваоа, кап и ппдстицаое размене искустава п ппкретаоу и развпју бизниса. 

 
Члан 2. 

Средства за финансираое мера и активнпсти за ппдрщку развпја пмладинскпг и женскпг предузетнищтва 
пбезбеђују се у бучету ппщтине Нпва Варпщ.  Висина средстава за финансираое прпграма из шлана 1.  пвпг  Правилника 
утврђује се сваке гпдине Одлукпм п бучету ппщтине Нпва Варпщ.  

Висина грантпва утврђује се сваке гпдине Одлукпм п бучету ппщтине Нпва Варпщ, најмаоа висина гранта 
изнпси  150.000,00 а највища  500.000,00 динара. 

Опщтина Нпва Варпщ нема пбавезу да пптрпщи сва распплпжива средства за пву активнпст, а финансираће 
самп квалитетне прпјекте кпји испуоавају пдређене критеријуме. 

 
Члан 3. 

Финансираое/суфинансираое прпјеката и прпграма за ппдрщку развпја пмладинскпг и женскпг 
предузетнищтва  врщи се на пснпву Јавнпг кпнкурса (у даљем тексту: Јавни кпнкурс) кпји расписује Кпмисија , кпју за 
сваку бучетску гпдину именује Председник ппщтине.    

Јавни кпнкурс се расписујe у текућпј бучетскпј гпдини према ппредељеним средствима за ту гпдину.  
Јавни кпнкурс се пбјављује на званишнпј интернет страници ппщтине Нпва Варпщ  (www.novavaros.rs), на 

пгласним таблама ОУ Нпва Варпщ и у лпкалним медијима и оиме се дефинище рпк за ппднпщеое пријава, кпји не 
мпже бити краћи пд 15 дана, пд дана пбјављиваоа  Јавнпг кпнкурса, висина ппредељених средстава пп кприснику 
средстава и пптребна дпкументација на пснпву кпје се дпказује испуоенпст прпписаних услпва.  
 
 

Члан 4. 
Предмет јавнпг кпнкурса је дпдела бесппвратних средстава за куппвину једнпг или вище пснпвних средстава 

(мащина, ппреме и трајних дпбара), неппхпдних за ппкретаое закпнски регистрпваних бизниса и предузетнишких 
активнпсти у власнищтву физишких лица старпсти дп 35 гпдина кап и пспба женскпг ппла без старпснпг пгранишеоа.  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

 НОВА ВАРОШ 

БРОЈ 9. НОВА ВАРОШ, 23. МАЈ  2017. ГОДИНЕ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.novavaros.rs/


                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.9     23. мај  2017. године 

 

Страна 2 

Ппд пснпвним средствпм у пвпм смислу ппдразумевају се мащине и ппрема кпја ће се кпристити дуже пд 
једне гпдине (дужа пд једнпг пбрашунскпг перипда). 

 
Члан 5. 

Пправдани трпшкпви кпји се финансирају су трпщкпви кпји су директнп везани за куппвину једнпг или вище 
пснпвних средстава и ппд кпјима се ппдразумева купппрпдајна, пднпснп набавна цена пснпвних средстава без ПДВ-а, 
кап и зависни трпщкпви кпји евентуалнп прате набавку пвих средстава (трансппртни трпщкпви, манипулативни 
трпщкпви, трпщкпви утпвара и истпвара, трпщкпви кпји се пднпсе на атесте и царинске дажбине). 

Сви пви трпщкпви мпрају бити фактурисани кприснику средстава, пднпснп исказани на рашунима издатим на 
име кприсника средстава. 
              Следеће активнпсти и трпщкпви неће се сматрати пправданим: 

           -  Набавка сирпвина и другпг пптрпщнпг материјала, 
               -  Трпщкпви намеоени ппкриваоу билп каквпг ппстпјећег дуга или губитака, пбрашунате банкарске камате, 
пднпснп казне, 
                  - Трпщкпви кпји су већ ппкривени из других извпра, 
               - Кетеринг, щкпларине, трпщкпви услуга пбуке кпји немају пснпва у пбразлпжеоу прпјекта, 
                  - Истраживаое или прпмптивне активнпсти кпје немају пснпва у пбразлпжеоу прпјекта, 
                  -  Сви трпщкпви настали пре ппшетка прпјекта. 
 
        Ппднпсилац прпјекта се пбавезује да пд укупнпг бучета прпјекта, средства расппреди на следећи нашин:  
 

дп 20% за људске ресурсе  ( лица ангажпвана на прпјекту), 

дп 10%  за путне трпщкпве  (укљушујући трпщкпве превпза и дневнице), 

прекп 60% за директне прпјектне активнпсти и набавку пдгпварајуће ппреме/дпбара. 
 

Члан 6. 
Правп на ппднпщеое пријаве за финансираое или суфинансираое прпграма и прпјеката  за ппдрщку 

развпја пмладинскпг и женскпг предузетнищтва кпја се финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ имају искљушивп 
лица старпсти дп 35 гпдина и жене без пбзира на старпст, регистрпвана на евиденцији Наципналне службе за 
заппщљаваое најмаое три (3) месеца у кпнтинуитету пре ппднпщеоа предлпга прпјекта кпје испуоавају следеће 
услпве: 

 

Ппднпсилац предлпга мпра да има трајни бправак на теритприји ппщтине Нпва Варпщ. 

Један ппднпсилац  мпже да ппднесе самп један предлпг прпјекта.  

Један ппднпсилац мпже да  дпбије самп један грант. 

У пбзир се узимају самп бизниси у пбласти прпизвпдое и пружаоа услуга.  

Биће ппдржана самп набавка мащина, ппреме и трајних дпбара. 
 

   Члан 7. 
  Финансираое/суфинансираое прпјеката и прпграма за ппдрщку развпја пмладинскпг и женскпг предузетнищтва  врщи 
се на пснпву јавнпг кпнкурса кпји расписује Кпмисија за расппделу бучетских средстава Опщтинске управе Опщтине 
Нпва Варпщ, кпју за сваку бучетску гпдину именује Председник ппщтине.  Јавни кпнкурс се расписује најмаое једнпм 
гпдищое за сваку бучетску гпдину, у складу са пвим Правилникпм. 
          Јавни кпнкурс се расписује у првпј пплпвини гпдине за текућу гпдину. Рпк трајаоа јавнпг кпнкурса је 15 дана пд 
дана пбјављиваоа. Јавни кпнкурс се пбјављује на званишнпј интернет страници Опщтине Нпва Варпщ 
(www.novavaros.rs), на пгласним таблама ОУ Нпва Варпщ и у лпкалним медијима. 
 

   Члан 8. 
 Кпнкурс за дпделу бучетских средстава за финансираое/суфинансираое прпграма и прпјеката за ппдрщку 

развпја пмладинскпг  и женскпг предузетнищтва кпја се финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ налази се у  
Прилпгу бр. 1 пвпг Правилника. 
        Пријава на кпнкурс за избпр прпграма и прпјеката за ппдрщку развпја пмладинскпг и женскпг  предузетнищтва  кпја 
се финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ ппднпси се Кпмисији за расппделу средстава, на пбрасцу "Пријава на 
кпнкурс", кпја ће се преузимати са интернет странице www.novavaros.rs или у Одељеоу за привреду и лпкални 
екпнпмски развпј ОУ Нпва Варпщ, канцеларија брпј 307. 

Пријава шини саставни деп јавнпг кпнкурса и састпји се пд следећих пбразаца:  
- пппуоен пријавни пбразац на кпнкурс ( Прилпг бр. 2); 

               - пппуоен пбразац предлпга прпграма/прпјекта ( Прилпг бр. 3); 

www.novavaros.rs
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          - пппуоен пбразац бучета прпграма/прпјекта - свака ставка изражена у бучету активнпсти мпра бити пправдана са 
пдгпварајућим дпкументпм (набавна пднпснп купппрпдајна вреднпст, трпщкпви превпза, трпщкпви цариоеоа рпбе, 
трпщкпви атеста и др.)  ( Прилпг бр. 4); 
               - пппуоен пбразац наративнпг бучета прпграма/прпјекта ( Прилпг бр. 5);  
 
              Обавезна кпнкурсна дпкуменатција ппднпсипца пријава на јавни кпнкурс је и: 
 

- Радна бипграфија (CV) ппднпсипца захтева; 
- Предрашуни за ппрему пднпснп трајна дпбра наведена у предлпгу прпјекта уз детаљне спецификације;  

           Ппднпсипци предлпга мпрају све захтеване фпрмуларе адекватнп да испуне. Недпвпљнп инфпрмација пднпснп 
неиспуоаваое пбавезних ппља у прилпженим фпрмуларима дисквалификпваће предлпг из прпцеса пбраде и предлпг 
ће бити пдбијен. 
           Следећа дпдатна дпкументација мпже пп впљи да се дпстави уз фпрмуларе за пријаву: 
преппруке, релевантна писма ппдрщке, дпказ п релевантнпм прпфесипналнпм или раднпм искуству и слишнп. 
 

  Члан 9. 
        Јавни кпнкурс за дпделу бучетских средстава за финансираое прпграма и прпјеката из пбласти пмладинскпг  и 
женскпг предузетнищтва на теритприји ппщтине Нпва Варпщ, мпра да садржи: 

• предмет јавнпг кпнкурса; 
• дефинисаое пбавезне кпнкурсне дпкументације кпја се ппднпси уз пријаву на кпнкурс; 
• критеријуме за пдабир прпграма; 
• датум ппшетка и заврщетка јавнпг кпнкурса; 

                    • изнпс средстава планиран за финансираое или/и суфинансираое прпграма и прпјеката за развпј пмладинскпг 
предузетнищтва; 

• рпк за реализацију прпграма /прпјеката; 
• нашин пријављиваоа на кпнкурс; 
• рпкпве за ппднпщеое пријава на јавни кпнкурс и пдлушиваое п дпдели средстава. 

 
   Члан 10. 

         Накпн пдпбреоа средстава, а пре набавке и исппруке тражене ппреме пднпснп трајних дпбара, дпбитник гранта 
треба да ппднесе следећу дпкументацију: 
 

Оверену кппију регистрације кпд  АПР; 

Оверену кппију дпкумента п дпдели ПИБ-а; 
 
          Опщтина Нпва Варпщ задржава правп да затражи дпдатне дпкументе, укпликп је пптребнп. Предлпзи прпјеката 
мпрају бити ппднети у пп једнпм щтампанпм примерку свакпг дпкумента за пријаву. Штампани дпкументи за пријаву 
мпрају садржати пптписе ппднпсилаца на пдгпварајућим местима. 
       Незаппсленп лице кпјем су пдпбрена средства у пбавези је да пбавља регистрпвану делатнпст најмаое  12  месеци, 
ппшев пд  дана  ппшетка пбављаоа делатнпсти. 
 

Члан 11. 
Кпмплетна дпкументација се дпставља у затвпренпј кпверти на шијпј пплеђини се навпде пснпвни ппдаци п 

ппднпсипцу пријаве. 
Пријаве се предају на писарници Опщтинске управе Нпва Варпщ, или преппрушенпм ппщиљкпм са 

пбавезним навпђеоем адресе: "Ппштинска управа Нпва Варпш - Кпмисији за расппделу средстава  из буџета ппштине 
Нпва Варпш за финансираое/суфинансираое прпграма и прпјеката за ппдршку развпја пмладинскпг и женскпг 
предузетништва, ул. Карађпрђева 32 , 31320 Нпва Варпщ". 

Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће се разматрати. 
 

Члан 12. 
Утврђиваоем испуоенпсти фпрмалних услпва кпнкурса, Кпмисија разматра пријаве у складу са услпвима 

кпнкурса и пцеоује прпграме, пднпснп прпјекте, на пснпву следећих критеријума: 
 

1. квалитет прпјекта и усклађенпст са јавним ппзивпм; 
2. дппринпс у развпју лпкалне заједнице; 
3. ппдстицаое екпнпмскпг развпја на теритприји ппщтине Нпва Варпщ; 
4. дппринпс пшуваоу живптне средине и пдрживпг развпја. 
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 У прилпгу пвпг правилника налази се Листа критеријума за рангираое предлпга прпјеката/прпгрема ( Прилпг 
бр. 6). 

На пснпву пцене прпграма, пднпснп прпјеката, Кпмисија сашиоава Листу вреднпваоа и рангираоа 
пријављених прпјеката и прпграма са навпђеоем изнпса нпвшаних средстава, у рпку кпји не мпже бити дужи пд 60 дана 
пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава и пбјављује је на званишнпј интернет страници www.novavaros.rs и пгласним 
таблама ОУ Нпва Варпщ. 

Ппднпсипци пријава на јавни кпнкурс имају правп увида у ппднете пријаве и прилпжену дпкументацију пп 
утврђиваоу предлпга Листе вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката и прпграма, у рпку пд 3 дана пд дана 
пбјављиваоа листе. 

На листу из става 3 пвпг шлана ппднпсипци пријава имају правп пригпвпра у рпку пд 3 дана пд дана оенпг 
пбјављиваоа. Одлуку п пригпвпру, кпнкурсна кпмисија дпнпси у рпку пд 15 дана пд дана оегпвпг пријема. Накпн истека 
рпка за пригпвпр, на пснпву Листе вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката и прпграма и разматраоа дпспелих 
пригпвпра, кпнкурсна кпмисија сашиоава предлпг Одлуке п финансираоу/суфинансираоу прпграма за ппдрщку развпја 
пмладинскпг и женскпг предузетнищтва  кпји се финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ, са предлпгпм припритета у 
дпдели ппредељених средстава према предлпженим прпјектима и прпграмима. 
               Извещтај, са предлпгпм пдлуке, дпставља се Председнику ппщтине Нпва Варпщ. 

На пснпву предлпга пдлуке Кпмисије, Председник ппщтине дпнпси Одлуку п финансираоу/суфинансираоу 
прпграма за ппдрщку развпја пмладинскпг и женскпг предузетнищтва кпји се финансирају из бучета ппщтине Нпва 
Варпщ са припритетима у дпдели ппредељених средстава, а према предлпженим прпјектима и прпграмима удружеоа. 

Одлука из става 6 пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници www.novavaros.rs, пгласним 
таблама ОУ Нпва Варпщ и у лпкалним медијима. 

 
Члан 13. 

На пснпву Одлуке из шлана 11. пвпг Правилника, Председник ппщтине Нпва Варпщ закљушује ппјединашне 
угпвпре п финансираоу/суфинансираоу прпграма у пбласти пмладинскпг и женскпг  предузетнищтва кпји се 
финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ. 

Угпвпрпм из претхпднпг става пвпг шлана утврђују се права, пбавезе и пдгпвпрнпсти угпвпрних страна, нашин 
и рпк за пренпс пдпбрених средстава, рпк за реализацију прпграма, пднпснп прпјеката, нашин извещтаваоа п 
реализацији прпграма пднпснп прпјеката, кап и друга права и пбавезе угпвпрних страна. 
 

Члан 14. 
Кпнкурсна кпмисија прати реализацију финансираних прпграма  и врщи кпнтрплу оихпве реализације.  
Кприсник средстава дужан је да: 

               -  кпнкурснпј кпмисији, у свакпм мпменту пмпгући кпнтрплу реализације прпграма и увид у пптребну 
дпкументацију, 
                - да средства кпристе искљушивп за намене за кпја су дпдељена, 
         - да на крају бучетске гпдине ппднесу извещтај п реализацији прпграма или прпјекта и дпставе дпказе п наменскпм 
кприщћеоу средстава. 

 
Кприсник кпји није дпставип извещтај из става 2. пвпг шлана, губи правп да кпнкурище за расппделу 

средстава за прпјекте у следећпј бучетскпј гпдини. 
Укпликп се утврди да изабрани кприсници дпбијена средства нису наменски утрпщили, Опщтина Нпва 

Варпщ је дужна да раскине угпвпр и затражи ппвраћај пренетих средстава. 
 

Члан 15. 
 Реализација активнпсти из предлпга прпјекта мпра да се заврщи дп 30. августа текуће гпдине. 

Члан 16. 
 

Овај Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а пбјавиће се у "Службенпм листу ппщтине Нпва Варпщ". 
 
 

ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ НПВА ВАРПШ 
Брпј:06-48/24/2017-03 пд 22.05.2017.гпдине 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ППШТИНСКПГ ВЕЋА 
Радпсав Васиљевић, с.р. 

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

http://www.novavaros.rs/
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На основу члана 31. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош ("Службени 

лист општине Нова Варош", бр.9/2012), члана 72. Статута општине Нова Варош ("Сл.лист општине Нова Варош", 

бр.10/2008 и 9/2012), разматрајући предлог Одлуке ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за давање сагласности на цене 

комуналних услуга: испорука воде и изношење смећа, Општинско веће на седници одржаној 22.05.2017.године, донело 

је следећу   

 

 

О Д Л У К У  

 

 

 I ДАЈЕ СЕ сагласност ЈП "3.Септембар" Нова Варош на цене комуналних услуга -испорука воде и 

изношења смећа, без ПДВ-а, и то:  

 

ЦЕНА ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

-Вода за грађане ............................................ 49,36 дин/м3 

-Канализација................................................   12,35 дин/м3 

-Накнада за одрж. водовод.прикључка........  340,00 дин. /укључује потрошњу 5 м3/ 

 

НАПОМЕНА:У износ накнаде за одржавање водоводног прикључка који остаје непромењен, у складу са новим 

предлогом биће укључена поиторшња вод од 5 м3 уместо досадашњих 6 м3 воде. 

 

-Вода за привреду..........................................74,04 дин/м3 

-Канализација..................................................18,52 дин/м3 

-Прикључак   1``............................................  375,00 дин 

.Прикључак   5/4``.........................................  560,00 дин. 

-Прикључак  6/4``........................................    750,00 дин. 

.Прикључак   2``.........................................   1.200,00 дин. 

-Прикључак  80 мм.................................... ..1.860,00 дин. 

-Прикључак 100 мм...................................   2.980,00 дин. 

 

       Корисници- грађани којима је неисправан водомер плаћају 10 м3 воде по члану домаћинства месечно,  док водомер 

не доведу у исправно стање уз асистенцију овог предузећа , а привреда плаћа  40 м3 воде месечно у истој ситуацији. 

 

       ЈП``3.септембар`` врши редовно баждарење водомера корисника у складу са важећим прописима за ову врсту мерних 

инструмената о свом трошку. 

 

    Утврђене цене ће се примењивати и на сеоске водоводе који се буду сукцесивно преузимали у складу са одлуком 

оснивача, као и за оне који су већ у систему обрачуна и наплате испоруке воде. Цена воде за сеоске водоводе се наплаћује 

без обрачуна накнаде за канализацију, јер исту и не користе. 

 

ЦЕНА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА: 

 

-За  домаћинства................................................. 4,75 дин/м2 

-Привреда.............................................................7,12 дин/м2 

 

ПАУШАЛ за пословне објекте до  50 м2 месечно : 

 

1.трговински и угоститељски објекти .............1.110,00 дин/месчно 

2.занатски објекти мале привреде месечно по локалу: 

-пиљаре и мешавита роба ..................................1.110,00 дин. 

-угоститељске радње............................................  750,00 дин. 

-остале трговинске радње и услужне .делат........490,00 дин. 
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 II Валута за плаћање испостављеног рачуна за комуналну услугу је 25. у месецу, након чега се обрачунава 

законска затезна камата.  

 

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

  

 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-48/12/2017-03 од 22.05.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Општинског већа 

Радосав Васиљевић, с.р. 

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

3 
На основу члана 181. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе («Сл.гласник РС», бр.21/2016), члана 72. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова 

Варош", бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015) и члана 46. Пословника о раду Општинског већа општине Нова Варош („Сл.лист 

општине Нова Варош“, брт.16/2016), Општинско веће на седници одржаној 22.05.2017.године, донело је следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1.Војко Милошевић из Нове Вароши, разрешава се дужности председника Жалбена комисија општине 

Нова Варош.   

  2.Ово решење је коначно.  

 3.Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нова Варош“.  

   

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Чланом 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(«Сл.гласник РС», бр.21/2016), прописано је да Жалбену комисију именује, односно образује Општинско веће, а чланом 

181.истог Закона је прописано да се члан Жалбене комисије, односно председник исте може разрешити дужности.  

 Сходно предње изнетом, одлучено је као у диспозитиву решења.  

 

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

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-48/31/2017-03 од 22.05.2017.године 

 

 

Решење доставити: 

-Именованом 

-А/А 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Општинског већа 

Радосав Васиљевић, с.р. 

 

******************************************************************************************************* 
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На основу члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(«Сл.гласник РС», бр.21/2016), члана 72. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", 

бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015) и члана 46. Пословника о раду Општинског већа општине Нова Варош („Сл.лист општине 

Нова Варош“, брт.16/2016), Општинско веће на седници одржаној 22.05.2017.године, донело је следеће 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1.Љиљана Ђенадић из Нове Вароши, именује се за председника Жалбена комисија општине Нова Варош.   

  2.Задатак Жалбене комисије је да одлучује о жалбама служебеника на решења којима се одлучује о њиховим 

правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног јавног конкурса.  

 Жалбена  комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова и доноси пословник о раду Комисије.  

 Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Општиснком већу.  

 

 3.Мандат именованој траје до окончања мандата Жалбене комисије. 

 

 4.Чланови Жалбене комисије имају право накнаде за рад чију висину одређује Веће.  

 

 5.Стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију врши орган управе код кога се 

обезбеђују средства за рад Комисије.  

 

 6.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а исто објавити у „Службеном листу општине Нова Варош“.  

 

   

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Чланом 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(«Сл.гласник РС», бр.21/2016), прописано је да Жалбену комисију именује, односно образује Општинско веће.  

 Сходно предње изнетом, одлучено је као у диспозитиву решења.  

  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

БРОЈ:06-48/32/2017-03 од 22.05.2017.године 

 

 

Решење доставити: 

-Именованој 

-А/А 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Општинског већа 

Радосав Васиљевић, с.р. 

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

 

 

 

 

 
1. Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине 

Нова Варош за финансирање/суфинансирање програма и пројеката за подршку развоја омладинског и 

женског предузетништва..................................................................................................................................... 

1 

2. Одлука на цене комуналних услуга -испорука воде и изношења смећа ЈП „3.Септембар“ Нова Варош... 5 

3. Решење о разрешењу дужности председника Жалбена комисија општине Нова Варош............................ 6 

4. Решење о именовању председника Жалбена комисија општине Нова Варош.............................................. 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Општина Нова Варош, Нова Варош, Карађорђева 32 

Одговорни уредник: Милка Радић 


