
   
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 

 

 

 

 

 

1 

 
На основу члана 56. став 1. и 48. став 3. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр. 129/07, 34/10 – 

одлука УС и 54/11), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној данa 19.09.2017.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Нова Варош 

 

 

 I Потврђује се мандат одборнику у Скупштини општине Нова Варош кандидату који је изабран на изборима 

одржаним 24. априла 2016. године и то: 

 

 - са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 

 

 -Бранко Бјелић, 1977, доктор вет.медициине, Нова Варош 

  

II Мандат одборнику траје до истека мандата Скупштине општине Нова Варош, а  почиње да тече даном 

потврђивања мандата.  

 

 III 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 56. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) регулисано 

је да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. Мандат се потврђује на основу Извештаја Мандатно 

имунитетске комисије.  Чланом 48. став 1. истог Закона прописано је да када одборнику престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен 

мандат одборника. Кандидату коме је био додељен мандат одборника, а којем је мандат престао због преузимања 

функције председника општине или градоначелника, односно заменика председника општине или заменика 

градоначелника, мандат се поново додељује у истом сазиву Скупштине јединице локалне самоуправе под условима:  

-да је кандидату престала функција председника општине или градоначелника, односно заменика 

председника општине или заменика градоначелника;  

-да постоји упражњено одборничко место које припада истој изборној листи, и  

-да је изборној комисији јединице локалне самоуправе кандидат поднео захтев за доделу мандата одборника.  

 Мандатно имунитетска комисија је доставила Скупштини општине Извештај бр. 06-90/2017-02 од 

18.09.2017.године, којим је предложила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборнику Скупштине општине.  

 Сходно наведеним одредбама, Скупштина је одлучила као у диспозитиву решења.  

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у 

року од 48 часова од дана доношења решења. 

 

  

 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

Број:06-87/1/2017-02 од 19.09.2017.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 
******************************************************************************************************* 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

 НОВА ВАРОШ 

БРОЈ 18. НОВА ВАРОШ, 20. СЕПТЕМБАР  2017. ГОДИНЕ 
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2 
На основу члана 50. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07), члана 79. а у вези са 

чланом 78. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр. 10/2008, 9/2012 и 16/2015) и чл.33. 

а у вези са чланом 32. став 1. и 2.  Пословника о раду Скупштине општине, («Службени лист општине Нова Варош», бр. 

4/2014), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 19.09.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Славиша Пурић, дипломирани економиста из Нове Вароши, дужности заменика 

председника Општине Нова Варош. 

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

  

 

 Број:06-87/2/2017-02 од 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

                      Никола Јелић, с.р. 

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

3 
На основу члана 32. став 1. тачка 12. члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07 и 

83/2014-др.Закон) и члана 66. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012 

и 16/2015) и члана 21. и 23. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош („Службени лист општине Нова 

Варош“, бр.4/2014), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 19.09.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

 

 1. БРАНКО БЈЕЛИЋ, доктор вет.медицине из Нове Вароши, изабран је за заменика председника 

општине Нова Варош. 

 2. Заменик председника општине је на сталном раду у општини. 

 3. Мандат именованом траје 4 године. 

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

 

 Број:06-87/3/2017-02 од 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

****************************************************************************************************** 
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4 
На основу члана 50. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07), члана 79. а у вези са 

чланом 78. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр. 10/2008, 9/2012 и 16/2015) и чл.33. 

а у вези са чланом 32. став 1. и 2.  Пословника о раду Скупштине општине, («Службени лист општине Нова Варош», бр. 

4/2014), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 19.09.2017. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Општинског већа и то: 

 -Млађеновић Дејан 

 -Недовић Марија 

 -Попадић Марко 

 -Радишић Миленко 

 -Чкоњевић Борко 

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

  

 Број:06-87/4/2017-02 од 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

5 
На основу члана 32. став 1. тачка 12., члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", 

бр.129/07 и 83/2014-др.Закон) и члана 40. став 1. тачка 12. члана 70. став 1. Статута општине Нова Варош ("Службени 

лист општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), члана 21. Пословника о раду Скупштине општине 

(«Службени лист општине Нова Варош», бр.4/2014),  Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 19.09.2017. 

године, донела је  

   

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

 

 

 1. За чланове Општинског већа општине Нова Варош изабрани су:  

 

-Маријановић Милорад 

-Крстић Новак 

-Илић Томислав 

-Кнежевић Снежана 

-Јелић Синиша  

 

 

 2. Мандат именованим траје 4 године. 

 

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

 

 

 Број:06-87/5/2017-02 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

******************************************************************************************************* 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл.глансик РС", бр.129/07), члана 42. Закона о правима 

пацијената (,,Службени гласник РС'' број 45/13), члана 6. Закона о јавном здрављу ("Сл.гласник РС", бр.72/09), члана 13. 

Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС'',107/05, 72/09-др. Закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) и члана 40. 

Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015),  Скупштина 

општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017.године, донела је  

 

  

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

 

 

 I Разрешавају се председник и чланови Савет за здравље за општину Нова Вароши то: 

 

 - Мерхила Дивац, председник, представник локалне самоуправе 

 и чланови: 

 - Горан Михајловић, представник локалне самоуправе 

 - Милка Љубојевић, представник Удружења грађана из реда пацијаната  

 - Миљана Стојковић, представник Дома здравља Нова Варош (локалне здравствене установе) 

 - Самира Ровчанин, представник Репуличког фонда за здравствено осигурање 

 

   

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

 

 

 Број:06-87/8/2017-02 од 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ   

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

7 
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл.глансик РС", бр.129/07), члана 42. Закона о правима 

пацијената (,,Службени гласник РС'' број 45/13), члана 6. Закона о јавном здрављу ("Сл.гласник РС", бр.72/09), члана 13. 

Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС'',107/05, 72/09-др. Закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) и члана 40. 

Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015),  Скупштина 

општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

 

 

 I Образује се Савет за здравље за општину Нова Варош, у саставу:  

 

 - Др.Горан Михајиловић, председник, представник локалне самоуправе 

 и чланови: 

 - Александра Кнежевић, представник локалне самоуправе 

 - Милка Љубојевић, представник Удружења грађана из реда пацијаната  

 - Миљана Стојковић, представник Дома здравља Нова Варош (локалне здравствене установе) 

 - Ана Мандић, представник Репуличког фонда за здравствено осигурање 

 

 II Задаци Савета су да:  

 1. разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених 

доказа и утврђених чињеница;  

 2. о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно 

оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;  

 3. разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и предлаже мере за 

заштиту и промоцију права пацијената;  
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 4. подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Скупштини општине 

Нова Варош, министарству надлежном за послове здравља, а ради инфомисања и остваривања потребне сарадње 

извештај доставља и Заштитнику грађана.  

 5. подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије општине;  

 6. прати здравствено стање становништва и доноси Стратегију јавног здравља општине;  

 7. унапређује односе са републичким и регионалним институцијама у области здравства, установама и 

организацијама;  

 8. предузима и друге активности утврђене Законом, Статутом општине и другим актима, а у циљу 

унапређења система здравствене заштите и здравља становништва.   

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

 

 

 Број:06-87/9/2017-02 од 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ   
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

8 
На основу члана 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр. 10/08, 9/2012 

и 16/2015) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2014), 

Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 19.09.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 1. РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Мандатно имунитетске комисије 

 

 -ЗОРАН СУБОТИЋ 

 

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

 

 Број:06-87/10-1/2017-02 од 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

9 
На основу члана 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр. 10/08, 9/2012 

и 16/2015) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2014), 

Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 19.09.2017. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председник и чланови Комисије економски развој Скупштине општине 

Нова Варош, и то:  

 

 -Ђорђе Василић, председник 

-Зоран Суботић, члан 

 -Бранко Вјетровић, члан 

 -Бојан Романдић, члан 

 

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

 

 Број:06-87/10-2/2017-02 од 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

****************************************************************************************************** 
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10 
На основу члана 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр. 10/08, 9/2012 

и 16/2015) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2014), 

Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 19.09.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председник и чланови Комисије за статутарна питања Скупштине 

општине Нова Варош, и то:  

 

 -Зоран Млађеновић, председник  

 -Наташа Миросављевић, члан 

 -Раде Жунић, члан 

 

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

 

 Број:06-87/10-3/2017-02 од 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

11 
На основу члана 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр. 10/08, 9/2012 

и 16/2015) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2014), 

Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 19.09.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председник и чланови Комисије за представке и притужбе Скупштине 

општине Нова Варош, и то:  

 

 -Раде Ракетић, председник 

 -Љубиша Недовић, члан 

 -Синиша Јелић, члан 

 

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

 

 Број:06-87/10-4/2017-02 од 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

12 
На основу члана 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр. 10/08, 9/2012 

и 16/2015) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2014), 

Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 19.09.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Комисије за урбанизам расподелу грађевинског земљишта, 

стамбено комуналне делатности и  заштиту животне средине Скупштине општине Нова Варош, и то:  
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 -Весна Чкоњевић 

 -Емилија Јелић 

 

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

 

 

 Број:06-87/10-5/2017-02 од 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

13 
На  основу члана 47, 48 и 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", 

бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015) и члана 38, 39 и 42. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош, ("Службени лист 

општине Нова Варош, бр. 4/2014), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 19.09.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. У Мандатно - имунитетску комисију Скупштине општине Нова Варош, именују се 

 

 -МЛАДЕН БУЈИШИЋ, члан 

 

 2. Комисија разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини 

извештај са предлогом за потврђивање мандата новом одборнику у случају престанка мандата одборника чији је мандат 

потврђен. 

 Разматра извештај Општинске изборне комисије и уверење о избору за одборника и подноси Скупштини 

извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника.  

 Разматра питања примене и ускраћивања имунитета одборника у случајевима предвиђених Статутом и друга 

питања у вези са мандатно имунитетским правима одборника.  

 У поступку верификације мандата одборника Комисија ради на начин утврђен Пословником за рад Комисије 

за потврђивање мандата, на конститутивној седници.  

 3. Мандат именованим члановима Комисије траје до истека мандата Скупштине, која их именује.  

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

 

 

 Број:06-87/11-1/2017-02 од 19.09.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

14 
На основу члана 48. и 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр.10/2008) 

и члана 38. 39. и 45. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош", број 

4/2014), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. У Комисију за економски развој Скупштине општине Нова Варош, именује се: 

 

 -Владимир Пурић, председник  

-Горан Батаковић, члан 

 -Радојко Стојковић, члан 

 -Радоје Куртић, члан 
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 2. Комисија разматра  и даје стручна мишљења о нацртима и предлозима  плана друштвено-економског 

развоја општине,  разматра и даје иницијативе и предлоге  за утврђивање заједничких циљева и интереса  у развоју 

општине, разматра и даје иницијативе за утврђивање стратегије развоја општине за стварање услова за усклађивање 

међусобних економских односа у развоју привреде, друштвене делатости  и других питања из области економских и 

социјалних потреба  грађана општине. 

 3. Мандат именованим члановима Комисије траје до истека мандата Скупштине, која их именује.  

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

 

 

 Број:06-87/11-2/2017-02 од 19.09.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

15 
На основу члана 48. и 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008) 

и члана 38, 39 и 41. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош,  ("Службени лист општине Нова Варош", 

бр.4/2014), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. У Комисију за статутарна питања Скупштине општине Нова Варош, именују се : 

 -Иван Младеновић, председник  

 -Наташа Пуцаревић, члан 

 -Сакиба Варагић, члан  

 2. Комисија припрема предлог Статута општине и измене и допуне Статута општине и других нормативних 

аката. 

 3. Мандат именованим члановима Комисије траје до истека мандата Скупштине, која их именује.  

 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Нова Варош».  

 

 Број:06-87/11-3/2017-02 од 19.09.2017. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

16 
На  основу члана 48 и 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр.10/2008) 

и члана 38. 39 и 44. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош", број 

4/2014), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 1. У Комисију за представке и притужбе Скупштине општине Нова Варош, именује се : 

 -Дејан Војиновић, председник 

 -Анкица Арсенијевић, члан 

 -Борко Чкоњевић, члан 

 

 2. Комисија разматра  представке  и притужбе које су упућене Скупштини општине и предлаже Скупштини 

и надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава подносиоца. 

 3. Мандат именованим члановима Комисије траје до истека мандата Скупштине, која их именује. 

 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Нова Варош».  

 

 Број:06-87/11-4/2017-02 од  19.09.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

******************************************************************************************************* 
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17 
На основу члана 48 и 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр.10/2008) 

и члана 38. 39 и 43. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош,  ("Службени лист Општине Нова Варош", број 

4/2014), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 1. У Комисију за урбанизам расподелу грађевинског земљишта, стамбено комуналне делатности и 

заштиту животне средине Скупштине општтине Нова Варош, именује се : 

 

 -Перица Дивац, члан 

 -Бранислав Дилпарић, члан 

 2. Комисија разматра и даје стручна мишљења о нацртима и предлозима одлука из области урбанизма, 

стамбено комуналне делатности, саобраћајница, уређивања и расподеле грађевинског земљишта,  угоститељства, 

туризма, заштите животне средине и заштите од елементарних непогода и коришћења пословног простора. 

 3. Мандат именованим члановима Комисије траје до истека мандата Скупштине, која их именује. 

 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Нова Варош».  

 

 Број:06-87/11-5/2017-02 од 19.09.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

18 
На основу члана 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош, бр. 10/08, 9/2012 

и 16/2015) и члана 49. и 51. Пословника о раду Скупштине општине, ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2014), 

Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 19.09.2017. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Административног одбора  Скупштине општине Нова Варош, и 

то:  

 -Наташа Миросављевић 

 -Весна Чкоњевић 

 -Љубиша Недовић 

 -Владиимир Главоњић 

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

 

 Број:06-87/10/2017-02 од 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

 

19 
На основу члана 48. и 50. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008) 

и члана 38, 39 и 40. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош,  ("Службени лист општине Нова Варош", 

бр.4/2014), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. У Административни одбор Скупштине општине Нова Варош, именује се чланови: 

 

 -Перица Дивац 

 -Сакиба Варагић 

 -Горан Батаковић 

 -Радојко Стојковић 
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 2. Административни одбор припрема и предлаже прописе којима се уређују питања и остваривању права и 

дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и предлог појединачних аката о 

накнадама одборницима, доноси појединачне акте о статусним питањима и накнадама изабраних, именованих и 

постављених лица у органима општине.  

 3. Мандат именованим члановима Административног одбора траје до истека мандата Скупштине, која их 

именује. 

 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Нова Варош».  

 

 

 Број:06-87/11/2017-02 од 19.09.2017. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

20 
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 и 68/15) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 

9/2012 и 16/2015), Скупштина  општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017. 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: 

-РАДЕНКО КУРЋУБИЋ из Рутоша  

-СПАСОЈЕ ЂЕНИЋ из Негбине 

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

 

БРОЈ:06-87/13/2017-02 од 19.09.2017. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

21 
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 и 68/15) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 

9/2012 и 16/2015), Скупштина  општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017. године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне школе " Гојко Друловић» Радоиња, из реда Савета родитеља: 

 

-ДУШКО ГОЈГИЋ из Кућана  

-СТОЈАНКА МРАКОВИЋ из Радоиње 

 

 2. Мандат именованим траје до истека мандата Школског одбора.  

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

 

 

БРОЈ:06-87/13-1/2017-02 од 19.09.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

******************************************************************************************************* 
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22 
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 и 68/15) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 

9/2012 и 16/2015), Скупштина  општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. САЊА ВРАНИЋ из Нове Вароши, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ «Живко Љујић» 

Нова Варош, из реда Савета родитеља. 

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

 

 

БРОЈ:06-87/14/2017-02 од 19.09.2017. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

23 
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 и 68/15) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 

9/2012 и 16/2015), Скупштина  општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017. године донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  1. ПАУНОВИЋ ГОРАН из Нове Вароши, именује се у Школски одбор Основне школе "Живко Љујић" Нова 

Варош, из реда Савета родитеља. 

 2. Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора.  

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

 

 

БРОЈ:06-87/14-1/2017-02 од 19.09.2017. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

24 
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 и 68/15) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 

9/2012 и 16/2015), Скупштина  општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског одбора Техничке школе Нова Варош, из реда Савета 

родитеља и то: 

-ДИЈАНА АВРАМОВИЋ 

-МИРА МАРИНОВИЋ 

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

 

БРОЈ:06-87/15/2017-02 од 19.09.2017. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

******************************************************************************************************* 
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25 
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 и 68/15) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 

9/2012 и 16/2015), Скупштина  општине Нова Варош, на седници одржаној 19.09.2017. године донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

  1. У Школски одбор Техничке школе Нова Варош, из реда Савета родитеља, именују се: 

 

 -РАДОЈКА МАРИЈАНОВИЋ 

 -ГОРАН ДРУЛОВИЋ  

  

 2. Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора.  

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

 

БРОЈ:06-87/15-1/2017-02 од 19.09.2017. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

26 
На основу члана 31. 34. и 35. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016), члана 40. 47. и 48. 

став 2. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015) и члана 38. 

и 52. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош, Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 

19.09.2017.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ  

ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

 1. У Комисију за именовања директора јавних предузећа општине Нова Варош, именују се:  

 

 - Милан Мартиновић из Нове Вароши, дипломирани економиста, председник 

 

 и чланови:  

 

 - Страхиња Пурић из Нове Вароши, дипломирани правник 

 - Јелена Лековић из Нове Вароши, дипломирани правник 

 - Ковиљка Милетић из Нове Вароши, дипломирани економиста  

 -Мерхила Дивац из Нове Вароши, дипломирани правник, запослен у Општинској управи.  

 

 За секретара Комисије именује се Данијела Попадић из Нове Вароши, дипломирани правник, запослен у 

Општинској управи. 

 

 2. Задатак Комисије је да спроведе јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина, на начин и по поступку који је прописан Законом о јавним предузећима и Одлуком о начину и поступку 

именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Нова Варош.  

 3. Комисија се именује на период од 3 године.  

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

  

 

 Број:06-87/16/2017-02 од 19.09.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НОВА ВАРОШ 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

****************************************************************************************************** 
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27 
На основу члана 40 Статута Општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", број  10/2008 и 

9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 19. септембра 2017. године, донела је 

 

ЛОКАЛНИ ПЛАН ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

OПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

Увод 

 

Локални план за борбу против корупције своје правно упориште има у Закону о локалној самоуправи у члану 2. 

„Локална самоуправа је право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за 

локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у јединицама локалне самоуправе, као и 

право и способност органа локалне самоуправе да, у границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима 

који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво”, и у члану 13. “Јединице локалне самоуправе 

сарађују и удружују се ради остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја, као и других потреба од 

заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, 

установе и друге организације и службе, у складу са законом и статутом. … Органи јединица локалне самоуправе могу 

сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним организацијама и другим организацијама, у интересу јединице 

локалне самоуправе и становника са свог подручја”. 

Изазов у борби против корупције у Србији представља друштвени, политички, економски и културни амбијент.  

Корупција и борба против корупције се не могу посматрати као изоловане појаве и процеси. Владавина права, 

развијеност непосредне демократије и индустријске партиципације, антидискриминација, секуларизам, децентрализација 

и деконцетрација власти, развијеност цивилног друштва, политички активизам и ниво европских интеграција су процеси 

и појаве од чијег квалитета и квантитета зависи повољност амбијента за борбу против корупције. 

Србија се од 2000. године налази на путу од трибунског приступа борби против корупције до успостављања 

одрживог система за борбу против ове девијације на законодавном и институционалном нивоу. Трибунски приступ 

карактерише указивање на случајеве корупције који често прелази у антикоруптивни популизам и злоупотребу борбе 

против корупције. Алтернатива оваквом начину борбе против корупције је усвајање и ефикасна примена 

антикорупцијских закона које ће спроводити аутономна антикорупцијска тела у условима рада који су на висини 

очекивања које Србија има у борби против корупције као једној од главних препрека на путу европских интеграција. 

У последњих десет година Србија је усвојила већину антикорупцијских закона: Закон о јавним набавкама, 

Закон о финансирању политичких партија, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закон о 

спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција, Закон о државној ревизорској институцији и Закон о 

Агенцији за борбу против корупције.   

Део домаћег законодавства су постале и међународне конвенције: Закон о потврђивању Грађанскоправне 

конвенције о корупцији, Закон о потврђивању Кривичноправне конвенције о корупцији, Закон о потврђивању додатног 

протокола уз Кривичноправну конвенцију о корупцији  и Закон о ратификацији конвенције Уједињених нација против 

корупције. 

Усвојени законски оквир се налази пред изазовима који нису искључиво плод тек започете примене, већ су и 

одраз (не)спремности друштва, у првом реду државе као највећег потенцијалног извора корупције, да сходно својим 

правима и обавезама, али и могућностима, допринесу превенцији и спречавању ове девијације. У прилог наведеном 

говоре не само извештаји домаћих независних антикорупцијских тела (Агенције за борбу против корупције, Повереника 

за информације од јавног значаја, Државне ревизорске институције, Управе за јавне набавке, Комисије за заштиту 

конкуренције) и Савета за борбу против корупције као саветодавног тела Владе Србије, већ и извештаји који процењују 

напредовање Србије на путу ка Европској унији и Годишњи извештаји о стању корупције у свету. Овим извештајима су 

заједнички налази о: високој корупцији која прети успоравању транзиционих процеса у првом реду успостављању 

владавине права, демократије и тржишне и социјално одговорне привреде, лоши услови рада антикорупцијских тела и 

слабо спровођење антикорупцијских закона чему у значајној мери доприносе државни органи. За спровођење ових 

закона је потребно уложити додатну друштвену и политичку моћ.  

Имајући у виду да је држава место где постоји највише власти, моћи и новца, односно монопола и дискреције, 

државне инститиције и јавни сектор су простор највећег ризика од настајања корупције. То ствара потребу сагледавања 

улоге друштва, односно организација цивилног друштва у борби против корупције. Током протеклих десет година, 

цивилно друштво је дало допринос у  указивању на случајеве корупције и пружању подршке независним 

антикорупцијским телима као својим природним савезницима, али је остало недовољно јако да суштински утиче на 

процесе борбе против корупције. Наиме, у свим релевантним истраживањима спроведеним током последњих десет 

година јасно се показује да око половине грађана Србије има амбивалентан став према учешћу у корупцији, односно 

највећи број грађана нема децидан став о некоришћењу корупције за остваривање својих права и интереса. На овако 

описано стање у значајној мери утиче чињеница да су права узбуњивача (јавни функционери и службеници независно од 

нивоа државне управе који пријаве случај корупције) у Србији тек почела да се регулишу и да је досадашњи 

антикоруптивни активизам грађана, посебно у области приватизације, у највећој мери остао ван домашаја интереса 
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медија и организација цивилног друштва који нису препознали значај подршке овим борцима против корупције у 

процесу који има структуралне и далекосежне последице за развој друштва Србије. 

За разлику од републичког нивоа који је у фокусу интереса јавности када покрајински, градски и општински 

нивои још нису доспели у жижу интересовања када је у питању борба против корупције. Потреба за борбом против 

корупције на локалном нивоу произилази из наступајуће децентрализације са којом ће се на покрајине, градове и 

општине преселити значајан део овлашћења са републичког нивоа.  

Актуелне антикорупцијске иницијативе на локалном нивоу могу се поделити на оне које реализују локалне 

самоуправе, оне које су инициране од стране цивилног друштва у сарадњи са локалном самоуправом и оне које 

реализују организације цивилног друштва самостално. Свим активностима је заједничко одсуство одрживости, тј. 

нормативна нерегулисаност, мањак политичке воље, низак утицај заинтересованих страна на остваривање планираних 

циљева, недостатак кадрова и зависност од донаторске помоћи, одсуство ефективне сарадње заинтересованих страна у 

оквиру локалне самоуправе, а пре свега цивилног друштва и органа локалне самоуправе.   

Све претходно наведено разлог је да се покрене реализација пројекта „Локални планови  за борбу против 

корупције и грађански активизам“ као што је то већ урађено у  Пожеги, Зрењанину, Крагујевацу, Нишу. Партнерске 

организације које су у значајној мери допринеле реализацији пројекта су:  Зрењанински едукативни центар (Зрењанин), 

Сретење (Пожега), Непушачки едукативни центар (Крагујевац) и Центар за људска права (Ниш).  

Кроз консултативни процес у којем су учествовали представници локалних заинтересованих субјеката 

дефинисан је одржив модел борбе против корупције. Овај модел има за циљ да створи стимулативно друштвено 

окружење за борбу против корупције кроз развој грађанског активизма, непосредне демократије, друштвене 

укључености, унапређења дијалога и партиципације свих заинтересованих субјеката у креирању и евалуацији јавних 

политика, стварању доброг управљања. Додатну димензију одрживости даје чињеница да се водило рачуна о актуелним 

и специфичним проблемима корупције и потребама за борбу против корупције на нивоу општине.  

 Предложени документ је отвореног и развојног карактера. Наиме, документ је отворен за сваку иницијативу 

и предлог за његово побољшање. Развојни карактер документа се огледа у намери да се након одређеног временског 

периода изврши процена испуњености и ефеката који су постигнути, као и да се предложе нова решења. 

 

Радна група за доношење Локалног плана за борбу против корупције 

 

За израду Локалног антикорупцијског плана  формирана је Радна група. Радна група има сталне чланове. 

 Примарни циљ Радне групе је израда предлога Локалног плана за борбу против корупције који би даље био 

прослеђен Скупштини општине Нова Варош на усвајање. У оквиру израде предлога овог документа чланови Радне групе 

су прикупљали податке о потребама локалне заједнице у борби против корупције.  

 

Принципи и вредности 

 

 Као што је раније наведено за успешну борбу против корупције потребно је адекватно друштвено окружење. 

Један од основних начела ЛАП-а је начело добре власти. Добра власт се базира на начелима владавина права, 

ефикасности, транспарентности, урачунљивости, респонзивности и инклузивности.  

 Владавина права  обухвата скуп правичних правила која се непристрасно односе на све појединце и тела. 

Владавина права подразумева поштовање индивидуалних права, права мањина, поделу власти, слободне медије и 

независно судство. 

   Ефикасност подразумева да се од расположивих ресурса направи што је могуће 

више нових ресурса, односно резултата који 

одговарају потребама друштва. 

 Транспарентност подразумева да се доносе одлуке у складу са начелима, законима и другим правилима, да 

постоји јасноћа нетржишних, државних процеса одлучивања и на крају јавна доступност информација.  

 Респонзивност подразумева да постоји легитимност представничких тела, установа и организација  у односу 

на оне чије интересе и права представљају. 

Урачунљивост подразумева да држава, фирме и организације морају водити рачуна о онима које представљају 

и полагати им рачуне.  

Инклузивност подразумева да одлуке почивају на сагласности. Пошто сагласност није лако постићи користи се 

већинско одлучивање. Већинско одлучивање омогућује прерасподеле и искључивање дела грађана и учесника у процесу 

одлучивања. Услед тога је потребно осигурати што шире учешће појединаца у одлучивању, избећи осећај искључености 

и повести рачуна о посебно осетљивим/ повредљивим појединцима и групама.  

 

Карактер Модела локалног антикорупцијског плана 

  

Систем локалне самоуправе у Србији, као облик децентрализације власти, карактеришe једна важна 

противречност која узрокује различит карактер и различите домете било које јавне политике која има претензију да 

својим дометом обухвати све ЈЛС. Важећи нормативно-институционални оквир који регулише локалну самоуправу исти 

је за све јединице локалне самоуправе, али су врло очигледне разлике у погледу карактера локалне заједнице којом 

органи ЈЛС управљају, постоје велике разлике у степену развијености општина и градова и у односу на то различити су 
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капацитети и ресурси којима ЈЛС располажу у спровођењу својих надлежности. Због тога, креирање јединственог 

модела који треба да буде прилагођен свакој ЈЛС представља велики изазов на више различитих нивоа. Сваки модел 

овог типа треба да понуди одређене „минималне стандарде“ који треба да се односе на све ЈЛС - међутим, како у том 

смислу речи третирати оне ЈЛС које су, можда, већ испуниле те стандарде, односно шта су „минимални стандарди“ за 

ЈЛС које карактерише велика међусобна хетерогеност? Досадашња пракса и праћење рада ЈЛС показује да су оне 

различите и са становишта усвајања и примене различитих антикорупцијских политика и механизама на локалном нивоу 

- док су једне у тој области отишле доста далеко, поједине још увек не препознају важност и значај ове врсте јавних 

политика и налазе се на неким почетним позицијама. Да ли би онда предлагање јединственог модела за све ЈЛС значило 

довођење на исти ниво оних ЈЛС које не могу и које можда и не треба да буду доведене на исти ниво, јер би то значило 

„враћање уназад“ неких градова и општина које су доста тога већ урадиле, а уједно и прописивање нечега што поједине 

ЈЛС саме још увек не препознају и немају спремности или капацитета да то спроведу? Даље, како и на који начин 

прописати одређене обавезе у погледу спровођења стратешког документа, односно акционог плана у области борбе 

против корупције за сваку ЈЛС, када су већ и сама појава која треба да буде третирана и методе њеног сузбијања 

изузетно сложене и мултидимензионалне; другим речима, на који начин дефинисати потребе сваке ЈЛС у области борбе 

против корупције, а да активности које буду предузете најпре могу бити спроведене (односно да су спроводиве) и то у 

складу са потребама, ресурсима и капацитетима ЈЛС? Због свих ових изазова, Агенција за борбу против корупције је 

одлучила да изради такав Модел ЛАП-а из ког ће свака ЈЛС, у складу са својим досадашњим учинцима, капацитетима и 

ресурсима, моћи да пронађе и искористи оне елементе који треба да се нађу у сваком појединачном ЛАП-у. Другим 

речима, елементи дати овим Моделом су, са становишта правног и институционалног оквира, прилагођени свакој ЈЛС - 

међутим, карактер Модела је у томе што он управо по својој садржини, методологији, начину усвајања и финализацији у 

свакој појединачној ЈЛС управо треба да одговори на специфичности сваке од њих. Наравно, од сваке ЈЛС се очекује 

одговоран и озбиљан приступ у коришћењу Модела који им је дат на располагање, у смислу да свака општина и град 

искористе максимум из Модела и да не пренебрегну и не игноришу нешто што постоји у Моделу, а за чим имају потребу 

да усвоје и примене. Агенција нема механизме нити капацитете да изврши проверу квалитета и објективности сваког 

појединачног ЛАП-а, али ће снажно инсистирати на одговорном и транспарентном процесу усвајања овог документа, 

како би коначну реч о њиховом карактеру могла дати заинтересована јавност, цивилно друштво, медији и грађани. 

Резултат тог процеса треба да буде „ЛАП по мери јединице локалне самоуправе“, ни мање од тога (јер то значи да ЈЛС 

може и да треба, али да не жели да нешто спроведе), нити више од тога (јер то значи да прописано неће моћи да буде 

спроведено, упркос жељи или потреби). 

 

Контекст 

 

Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација 

и јавних предузећа, којима поверавају вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, 

врста и делокруг рада ових органа се разликује од једне до друге ЈЛС, али је свима заједничко то што се одговорност за 

њихово (не)функционисање налази на органима ЈЛС који их оснивају и контролишу и који рад претходно наведених 

органа треба да регулишу и са становишта антикорупцијских механизама. 

Односи између ЈЛС и јавних предузећа, служби, организација и установа које она оснива нису једнозначни и 

једноставни. У појединим случајевима, ови субјекти постају неформално веома моћни и недовољно контролисани од 

стране ЈЛС. Односи су додатно усложњени чињеницом да се један део ових органа финансира из сопствених средстава, 

пружа услуге под комерцијалним условима, а не ретко представља и монополисте у пружању одређених услуга, што 

додатно јача њихову (не)формалну моћ и позицију. Даље, за поједине области од општег интереса постоји подељена 

надлежност између локалних и републичких институција, у којој један део управљања и контроле врши ЈЛС, а други део 

републички органи. Веома различити капацитети ЈЛС да се баве пренетим надлежностима у овим областима често 

резултирају неуједначеном праксом, лошим управљањем и одсуством контроле над овим органима јавне власти, што 

ствара повољне околности за корупцију, нарочито „политичку корупцију“. Због тога, локални антикорупцијски планови 

треба да садрже и мере за регулисање односа између ЈЛС и оних органа за чије је функционисање она одговорна.  

Борба против корупције се тиче свих: органа локалне самоуправе, организација цивилног друштва, медија, 

предузетничког сектора, академске заједнице и грађана, што представља једну од претпоставки за успешну примену 

овог документа.  

 За потребе овог пројекта неопходно је постојање нормативних, институционалних и активистичких ресурса 

на локалном нивоу за борбу против корупције. Циљ је да се утврде позитивни и негативни аспекти борбе против 

корупције на нивоу Општине. 

 Прикупљање података биће  вршено путем групних разговора са представницима цивилног друштва и са 

представницима локалне самоуправе, као и попуњавањем Формата отвореног типа од стране чланова Радне групе за 

израду Локалног плана за борбу против корупције. Области посматрања ће бити: локална самоуправа, судство, цивилно 

друштво,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

политичке партије и предузетнички сектор. 

 Имајући у виду партиципативну и дијагностичку природу истраживања, резултати истраживања ће се 

искључиво користити за израду овог документа. 
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Приоритети 

 

За адеквантно дефинисање приоритета од пресудног значаја је поимање корупције и борбе против корупције. 

Корупцију ћемо дефинисати као монопол + дискреција – одговорност. Антикорупцију, односно борбу против корупције 

ћемо дефинисати као деловање на изградњи и развоју нормативног (правног и моралног) и институционалног оквира за 

борбу против корупције који је у функцији антикоруптивних активности, тј. информисаности, знања,вредност и 

понашања. Сва четири елемента антикоруптивног активизма (информисаност, знање,вредности и понашања) треба да  

допринесу како смањењу корупције, тако и унапређење антикоруптивног амбијента. 

Поред дефиниција корупције и антикорупције за формулисање приоритета битно је да изнесемо претпоставке 

од којих смо кренули у формулисање предлога Локалног плана за борбу против корупције.  

Први приоритет је да борба против корупције у друштву високе друштвене и институционалне 

дезорганизације, која је последица како транзиције тако и „заробљености државе“, треба да почне од локалне заједнице. 

Посматрајући корупцију као девијацију, стварање антикоруптивног активизма на нижим нивоима друштвености  лакше 

се и брже постижу потребне промене и резултати који су видљиви и могу постати део позитивне праксе. Државна 

администрација треба да буде сервис грађана, а не његов владар. 

Друга претпоставка је став да питање борбе против корупције није само питање политичке него друштвене 

воље, те да у борбу против корупције треба да се укључе и своју одговорност преузму све заинтересоване стране на 

локалном нивоу. Било каква редукција одговорности на политички аспект и државу смањује потенцијал за борбу против 

корупције и препознавање генезе корупције у једном друштву.   

Веза између ове две претпоставке је чињеница да држава даје легални оквир за борбу против корупције, а 

легитимитет  борби против корупције даје друштво. 

Што се тиче циљева они се могу поделити на опште и посебне.  

Први, општи циљеви су циљеви друштвеног контекста. Реализацијом ових циљева Локални план за борбу 

против корупције треба да допринесе развоју политичког активизма грађана, непосредне демократије, децентрализацији 

и деконцентрацији власти, смањењу дискриминације и антидискриминативном активизму грађана, секуларном друштву, 

развоју ефикасне, рационалне општинске администрације, стварању друштва једнаке доступности јавних ресурса и 

друштвеној укључености свих грађана, унапређењу комуникације и поверењу грађана према   

органима локалне самоуправе. 

Посебни, антикорупцијски циљеви су у функцији изградње и унапређења антикорупцијске инфраструктуре на 

општинском нивоу. То обухвата: унапређење примене закона који регулишу област борбе против корупције, мониторинг 

примене закона који регулишу област борбе против корупције, стварање институционалног и нормативног оквира за 

борбу против корупције на нивоу локалне самоуправе, као и локалног цивилног друштва. Једном речју, стварању 

одрживог система за борбу против корупције на локалном нивоу који треба да корупцију учини максимално 

маргиналном појавом. 

Стратешки циљ Локалног плана борбе против корупције је успостављање одрживог  

модела борбе против корупције, а то конкретно значи да антикорупцијска инфраструкура доприноси стварању повољног 

друштвеног амбијента за борбу против корупције, а са друге стране друштвени амбијент борбу против корупције чини 

ефективном и ефикасном, а корупцију маргиналном појавом. Тако се ствара антикорупцијски круг одрживе борбе 

против корупције, у којем на путу стварања друштвеног благостања држава даје легалне оквире за борбу против 

корупције, а друштво својим поступањем легитимитет борби против корупције. 

 
ШЕМА:  

АНТИКОРУПЦИЈСКИ КРУГ ОДРЖИВЕ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 
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Основна мера/активност Локалног плана за борбу против корупције је оснивање Локалног антикорупцијског 

форума (ЛАФ) заснованог на принципима демократске партиципације. Ово тело представља аутономан 

институционални оквир за креирање, реализацију и праћење ефеката борбе против корупције на локалном нивоу. ЛАФ 

је састављен од сталних чланова са правом гласа – представници органа локалне самоуправе, цивилног друштва, медија, 

академске заједнице и предузетника и чланова по позиву који имају право да учествују у расправама (представници 

антикорупцијских тела, домаће и међународне организације који су посвећене борби против корупције и стручњаци за 

борбу против корупције).  ЛАФ примењује и прати све активности које доприносе реализацији Локалног плана за борбу 

против корупције. 

Циљне групе акционог плана су: органи и институције локалне самоуправе, предузећа у којима локална самоуправа има 

управљачка права, политичке странке, организација цивилног друштва (невладине организације, синдикати, и удружења 

предузетника) медији независно од врсте и власништва. 

 Предложени Локални план за борбу против корупције представља у садржинском смислу конкретизацију 

препорука из Националне стратегије за борбу против корупције из свих поглавља која имају садржаје који се односе на 

локални ниво, а посебно Поглавље 3. Систем државне управе и територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавних 

служби, и то: побољшање сарадње органа управе и јавних служби у области борбе против корупције; преиспитивање 

постојања дискреционих овлашћења службеника органа управе и јавних служби; доследна примена принципа рада 

државне управе: департизација, професионализација, рационализација, модернизација, као и ревизија и систематизација 

радних места у свим органима државне управе, у складу са наведеним принципима; успостављање механизма који 

гарантује непристрасан, објективан и непартијски  одабир кадрова и њихово унапређивање; успостављање ефикасног 

система контроле и одговорности службеника органа управе и јавних служби; заштита службеника органа управе и 

јавних служби који одбију извршавање противзаконитих налога претпостављених; доношење кодекса понашања 

службеника органа управе и јавних служби, уз обавезно прописивање забране коруптивног понашања и обезбеђивање 

његове делотворности; увођење правила о преласку запослених из јавног у приватни сектор и забране искоришћавања 

бивше службене позиције; успостављање механизама за пријављивање противзаконитог и неетичког рада државних и 

јавних службеника и механизама за заштиту особа које то пријављују; увођење принципа ротације службеника органа 

управе и јавних служби на радним местима подложним корупцији  и усвајање и спровођење посебних акционих планова 

за борбу против корупције у областима које су најподложније корупцији. 

 

 

Механизми имплементације 

 

Процесом имплементације Локалног плана за борбу против корупције ће координирати Локални 

антикорупцијски форум (ЛАФ), чије оснивање представља основну меру/активност Локалног плана за борбу против 

корупције. Координација подразумева иницирање и управљење активностима у борби против корупције на локалном 

нивоу, затим активностима које се одвијају између ЛАФ-а и државних антикорупцијских тела, домаћих и међународних 

организација које су посвећене борби против корупције.  

Процесом мониторинга и евалуације примене Локалног плана за борбу против корупције и постигнутих 

резултата ће координирати Локални антикорупцијски форум са  партнерским организацијама,  које су биле укључене у 

процес доношења овог плана, као иницијатор покретања процеса израде Локалног плана за борбу против корупције и 

као заинтересована и непосредно укључена страна у изради истог, преузима на себе објављивање годишњег извештаја о 

Стању антикорупције у градовима и општинама, као и да изврши рангирање градова и општина које су овај документ 

почеле да примењују. Наиме, предмет мерења ће бити остварени напредак сваке општине у остваривању Локалног плана 

за борбу против корупције. Извештајем би се пратиле три врсте индикатора: индикатори примене, индикатори резултата 

и индикатори контекста. Као извори за оцену ће бити коришћени подаци које поседује ЛАФ, као и подаци које ће Биро 

за друштвена истраживања прикупити током за ту сврху организованог истраживања.  

 

Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки  за координацију 

спровођења и праћење примене ЛАП-а 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености (квалитета) мере 

17.1.1 Одредити лице/тело на нивоу 

ЈЛС које је задужено за 

координацију одговорних 

субјеката у спровођењу 

активности из ЛАП-а.  

Лице/тело задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу 

активности из ЛАП-а има обавезу да води рачуна о роковима за 

спровођење активности, да о доспелим роковима и обавезама 

благовремено обавештава одговорне субјекте, као и да врши техничко, 

организационо и административно усклађивање рада 

службеника/организационих једница и органа ЈЛС у процесу спровођења 

активности из ЛАП-а.  

17.1.2 Формирати Комисију за избор 

чланова тела за праћење 

1.У Комисију је неопходно именовати представнике органа ЈЛС, 

локалних невладиних организација и удружења грађана, локалних медија 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.18     20. септембар  2017. године 

 

 

Страна 18 

примене ЛАП-а 

 

и грађане, као и представнике других органа јавне власти (централних и 

покрајинских) који функционишу у локалној заједници, а који не 

представљају део система локалне самоуправе (на пример, представници 

правосудних и других органа).  

Препоручује се да представници органа ЈЛС и представници других 

органа јавне власти (централних и покрајинских) који функционишу у 

локалној заједници не чине већину у Комисији.  

 

2. Комисија усваја свој пословник о раду, дефинише услове, критеријуме 

и мерила за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а, објављује 

јавни позив за достављање пријава за чланове тела за праћење ЛАП-а, 

односно расписује и спроводи јавни конкурс за избор чланова тела  

 

У циљу обезбеђивања независности тела, неопходно је да се у условима 

дефинише да кандидати, односно чланови будућег тела, између осталог: 

- Не могу бити носиоци било које функције у политичкој 

странци;  

- Не могу бити бити јавни функционери у смуслу одредаба 

чланова Закона о Агенцији за борбу против корупције;  

- Нису радно ангажовани у органима ЈЛС по било ком основу 

(на одређено или неодређено време, ангажовани у форми 

рада ван радног односа и др.); 

- Имају место пребивалишта на територији ЈЛС; 

- Нису осуђивани или се против њих не води судски поступак 

за дела која се односе на корупцију. 

3. Комисија прима и разматра пристигле пријаве, оцењује формалну 

испуњеност услова, спроводи процедуру усменог и/или писменог 

тестирања кандидата у циљу формирања ранг листе на основу усвојених 

критеријума1, јавно обављује листу пристиглих пријава и записнике о 

свом раду.  

 

4. Чланови Комисије дају писане изјаве о непостојању приватног 

интереса у вези са учесницима конкурса или се изузимају из рада 

Комисије уколико такав интерес постоји.  

 

5. Комисија доставља Скупштини ЈЛС ранг листу кандидата са избор 

чланова тела, са образложењем. 

17.1.3 Именовати чланове тела за 

праћење примене ЛАП-а, 

односно усвојити акт о 

формирању тела за праћење 

примене ЛАП-а.   

Скупштина ЈЛС, у складу са резултатима конкурса који спроводи 

Комисија, односно у складу са ранг листом кандидата, доноси одлуку о 

избору чланова тела за праћење примене ЛАП-а, односно усваја акт о 

формирању тела за праћење примене ЛАП-а;  

Предвидети да је за именовање и разрешење тела за праћење примене 

ЛАП-а потребна већина од укупног броја одборника.  

17.1.4 Обезбедити неопходне 

техничке, кадровске и 

материјалне услове за рад тела 

за праћење примене ЛАП-а. 

Надлежни орган и службе ЈЛС обезбеђују просторије, опрему, буџет и 

административно-техничку подршку (најмање техничког секретара) за 

рад тела надлежног за праћење примене ЛАП-а.  

17.1.5 Усвојити акте о раду тела за 

праћење примене ЛАП-а.  

Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним органима и 

службама ЈЛС, усваја пословник о свом раду, као и друга акта од значаја 

за рад тела. 

Актима о раду тела потребно је предвидети активности тела које могу 

бити како од значаја за његов рад, тако и за отклањање ризика од 

корупције, за јачање свести локалне заједнице о значају, начинима 

препознавања и сузбијања корупције, као и за јачање надзорне улоге овог 

тела (на пример, организовање семинара, обука, едукација, објављивање 
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извештаја и других информација о стању у области борбе против 

корупције на локалном нивоу, спровођење или учешће у активностима и 

пројектима који се односе на борбу против корупције на локалном нивоу, 

организовање координационих састанака са представницима других 

органа који функционишу у локалној зајединици, покретање сопствених 

иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, 

реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или 

непримењивање ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања 

мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за 

оне мере из ЛАП-за које је тај институт предвиђен 

17.1.6 Усвојити акт о начину 

праћења примене ЛАП-а.  

Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним органима и 

службама ЈЛС, усваја акт којим се прописује начин праћења ЛАП-а, а 

који садржи најмање следеће елементе:  

1.начин и рокове за извештавање одговорних субјеката о мерама и 

активностима које су прописане у ЛАП-у;  

2.начин за прикупљање других (алтернативних) информација о 

стању и статусу мера и активности прописаних у ЛАП-у; 

3.рокове за израду и објављивање извештаја о праћењу примене 

ЛАП-а; извештај се подноси Скупштини ЈЛС и презентује 

јавности најмање једном годишње; 

4.мере за поступање и позивање на одговорност надлежних служби 

и органа ЈЛС, као и других органа јавне власти и локалних 

актера у случају непоступања по мерама и активностима 

прописаних у ЛАП-у.  

5.предлоге за евентуалну ревизију ЛАП-а у складу са променама до 

којих дође у промени правног оквира, променом околности у 

ЈЛС и локалној заједници или у складу са проблемима и 

изазовима у примени ЛАП-а. 

 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".  
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