
На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 

("Сл.гласник РС", бр.129/07), члана 40. и 161. Статута општине Нова 

Варош ("Службени лист Нова Варош", бр.4/2019) и члана 106. Пословника 

о раду Скупштине ("Службени лист општине Нова Варош", бр.16/2019), 

Скупштине општине Нова Варош, на седници одржаној ________.године, 

донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

 

Члан 1. 

 У члану 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине 

Нова Варош“, бр.4/2019) бришу се тачке:  

23) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини 

Општине,  уређује висину закупнине пословног простора и врши 

друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са 

законом и другим актима Општине; 

24) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини Општине у складу са законом, другим прописима и 

програмом коришћења грађевинског земљишта; 

25) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у 

јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине; 

 

 

 

Члан 2. 

 У члану 68.Статута општине Нова Варош, после тачке 19), додају се 

тачке:  

20) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини 

Општине,  уређује висину закупнине пословног простора и врши друге 

послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и 

другим актима Општине; 

21) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини Општине у складу са законом, другим прописима и програмом 

коришћења грађевинског земљишта; 

22) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности 

у јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине. 

 



 У члану 68. после тачке 12. додаје се нова тачка 12а која гласи:" 

Закључује Уговоре о прибављању и располагању стварима које су јавној 

својини Општине". 

 

Члан 3. 

 У осталом делу Статут општине Нова Варош остаје непромењен.  

 

Члан 4. 

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

"Службеном листу општине Нова Варош".  

 

 

  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-___/____-02 од ______.године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Скупштине општине  

   Никола Јелић  
 


