СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 6. НОВА ВАРОШ, 9. МАЈ 2018. ГОДИНЕ

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 04.05.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
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 РАДОСАВ РАДЕ ВАСИЉЕВИЋ-ГРУПА ГРАЂАНА НОВИ ЉУДИ ЗА НОВУ
ВАРОШ
-Стана Голубовић, 1956, дипломирани економиста, 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“.
Образложење
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. О потврђивању мандата одборника одлучује
Скупштина општине на седници јавним гласањем, а 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.
Мандатно имунитетска комисија је доставила Скупштини општине Извештај бр. 06-21/1/2018-02 од
15.03.2018.године, којим је предложила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборницима 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:06-32/1/2018-02 од 04.05.2018.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
*******************************************************************************************************
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 34/10Одлука УС и 54/11), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 04.05.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ КОЛАШИНАЦ ГОРАНУ, саобраћајном инжењеру из Нове Вароши, престао
мандат одборника у Скупштини општине Нова Варош, са изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује, јер је
именовани поднео оставку на мандат одборника.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Образложење
Одборник Горан Колашинац из Нове Вароши, је између две седнице Скупштине општине Нова Варош
поднео писмену оставку на мандат одборника у Скупштини општине Нова Варош.
Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр.129/07, 34/10 и
54/11), регулисано је да одборнику престаје мандат одборника пре истека времена на које је изабран, подношењем
оставке на мандат одборника. Ставом 4. истог члана Закона о локалним изборима је прописано да о оставци коју је
одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници.
Сходно наведеним законским одредбама, Скупштина општине је одлучила као у диспозитиву овог решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду, у року од 48. часова од дана
доношења решења.
Број:06-32/2/2018-02 од 04.05.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 34/10Одлука УС и 54/11), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 04.05.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ МЛАЂЕНОВИЋ ЗОРАНУ, дипл. инжењеру машинства из Нове Вароши,
престао мандат одборника у Скупштини општине Нова Варош, са изборне листе Демократска странка, јер је именовани
преузео посао који је неспојив са функцијом одборника.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Образложење
Одборник Зоран Млађеновић је засновао радни однос у Општинској управи Нова Варош дана
16.03.2018.године, из ког разлога му је престао мандат одборника.
Чланом 30. став 1. Закона о локалној самоуправи регулисано је да одборник не може бити запослен у
Општинској управи и лице које именује односно поставља Скупштина општине Нова Варош.
Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима регулисано је да одорнику престаје мандат пре
истека времена на који је изабран преузимањем посла, односно функције које су у складу са законом неспојиве са
функцијом одборника.
Чланом 46.став 6.истог регулисано је да одборнику престаје мандат наступањем случаја из става 1.овог члана
од тачке 2 до 8. па је Скупштина јединице локалне самоуправе дужна да на првој наредној седници после обавештења
таквог случаја утврди престанак манадата одборнику.
Сходно наведеним законским одредбама, Скупштина општине је одлучила као у диспозитиву овог решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду, у року од 48. часова од дана
доношења решења.
Број:06-32/3/2018-02 од 04.05.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************
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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 04.05.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

1.

РАЗРЕШАВА СЕ члан Општинског већа и то:
-СТАНА ГОЛУБОВИЋ

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Број:06-32/4/2018-02 од 04.05.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************
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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 04.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
1. За члана Општинског већа општине Нова Варош изабран је:
-ЛАЗО ЋИРОВИЋ
2. Мандат именованом траје 4 године.
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Број:06-32/5/2018-02 од 04.05.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************
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На основу члана 12.став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.36/15), члана
20.тачка 36, члана 32.тачка 6.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/14-др.законa 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 09.05.2018.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ
ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
1.

Овим решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности општине Нова Варош (у даљем тексту:Комисија).
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Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине Нова Варош врше:
1)
Комунална инспекција, у саставу Општинске управе
2)
Саобраћајна инспекција, у саставу Општинске управе
3)
Грађевинска инспекција, у саставу Општинске управе
4)
Просветна инспекција, у саставу Општинске управе
5)
Пореска инспекција, у саставу Општинске управе

3.
Послови и задаци Комисије су:
-да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
-прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у циљу
унапређења координације инспекција и делотвнорности инспекцијског надзора и прати њихову реализацију, а
нарочито:
-за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција,
-за размену информација у вршењу инспекцијског надзора,
-за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о раду инспекција,
-за развој информрационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора;
-да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се уређују питања инспекцијског
надзора;
-да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад инспекције, анализира праксу
инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама
према свим надзираним субјектима и објављује те ставове;
-да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем
инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања инспектора и подноси иницијативе надлежним органима
који се односе на финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика стручних усавршавања
инспектора;
-да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и допуна;
-да се стара да се на службеној интернет страници општине Нова Варош објављују прописи, акти и документи
ккоји се односе на инспекцијски надзор;
-да на упит заинтересовнаих лица пружа обавештења која се односе на делокруг инспекција у надлежности
општине Нова Варош, најкасније у року од 7 радних дана;
-да у складу са потребом подноси извештаје Општинском већу, Скупштини и даје предлоге за предузимање мера
из њихове надлежности;
-да се стара да се на службеној интернет страници општине Нова Варош објављују информације о свим носиоцима
послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама
електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;
-да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције који је
незадовољан одлуком о притужби;
-да прати усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција, а све то у циљу избегавања преклапања
и непотребног понављања инспекцијског надзора код субјеката који су предмет инспекцијског надзора;
-да обавља друге послове и задатке утврђене овим решењем.
4.

Комисију чини 7 чланова, председеник, заменик председника и 5 чланова из реда инспекција.
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад чланова и сазива и води седнице Комисије.
Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик председника
Комисије.

У Комисију се именују:
За председника: Радосав Васиљевић, преседник општине
За заменика председника: Бранко Бјелић, заменик председника општине
За чланове:
Вукомир Топаловић, комунални инспектор
Александар Маринковић, саобраћајни инспектор
Мелиха Бегић, просветни инспектор
Бахрија Мусић, порески инспектор
Дино Бјелак, грађевински инспектор
Инспекције су дужне да се придржавају смерница из тачке 3.овог Решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да поднесе предлог Општинском
већу и Скупштини да заузму став поводом овог питања, односно предузму мере и радње из свог делокруга.
Послове из тачке 3.овог Решења Комисија обавља у сарадњи са надлежним службама Општинске управе.
Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни за
обављање њених послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних овлашћења.
5.
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Комисија подноси Скупштини редовне извештаје о свом раду, као и ванредне извештаје по потреби и
редовно их објављује на интернет страници.
Комисија подноси Скупштини годишњи извештај најкасније до 31.јануара текуће године за претхдону
годину.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нова Варош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-32/6/2018-02 од 09.05.2018.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 40. Статута општине
Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош", бр.10/08 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници
одржаној 09.05.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕДИШТЕ ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВА ВАРОШ
Члан 1.
Усвајају се измене и допуне Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова
Варош (у даљем тексту: измене и допуне Плана).
Члан 2.
Измене и допуне врше се у обихвату на 57 локација и одређене су припадајућим парцелама, површином и
описом. Граница сваке од измена и допуна Плана одређена је на следећи начин:
• Измена и допуна 1 – Комплекс комерцијалних делатности, са задржаним саобраћајним прикључком на
државни пут Iб реда бр.23. Обухвата кат.парц.бр.513/2 КО Нова Варош и део кат.парц.бр.1278/1 КО Нова Варош, у
укупној површини од 0,45 ha;
• Измена и допуна 2 – Потес код зелене пијаце; намена вишепородично становање у централној зони,
комерцијалне делатности и комуналне површине и објекти – пијаца, са измењеном трасом попречне саобраћајнице која
повезује улицу Светог Саве са државним путем Iб реда бр.23. Укупна површина локације је 0,62 ha;
• Измена и допуна 3 – Потес западно од објекта дечијег вртића; намена паркинг простор и заштитно
зеленило. Укупна површина локације је 0,15 ha;
• Измена и допуна 4 – Потес западно од стадиона Браношевац; намена комерцијалне делатности. Обухвата
делове кат.парц.бр.446 и 471/1 КО Нова Варош, у укупној површини од 0,03 ha;
• Измена и допуна 5 – Кружни ток на Браношевцу (раскрсница саобраћајница државног пута Iб реда бр.23,
државног пута Iб реда бр.29 – релација Нова Варош – Сјеница и крака улице Ослободилаца). Потребна је израда УП.
Укупна површина локације је 0,51 ha;
• Измена и допуна 6 – Комплекс комерцијалних делатности – туристичких садржаја - хотела ниже категорије
апартманског типа - одмаралишта. Обухвата кат.парц.бр.175/2 и 175/5 КО Брдо и део кат.парц.бр.175/4 КО Брдо;
• Измена и допуна 7– Комплекс комерцијалних делатности – туристичких садржаја - хотела ниже категорије
апартманског типа - одмаралишта. Обухвата кат.парц.бр.273/11, 273/17, 273/16, 273/8, 273/9 и 273/2 КО Брдо, у укупној
површини од 0,61 ha. Извршена је и корекција профила приступне саобраћајнице и параметра удаљености грађевинске
од регулационе линије;
• Измена и допуна 8 – Потес неизграђеног дела трга Војводе Петра Бојовића; намена јавне службе и објекти –
спорт и рекреација и саобраћајне површине и објекти – паркинг простор. Извршена је и корекција дозвољене спратности
са Пр на Пр+Пк. Укупна површина локације је 0,54 ha;
• Измена и допуна 9 – Потес западно од објекта поште; намена комерцијалне делатности и саобраћајне
површине и објекти. Обухвата кат.парц.бр.744/1 КО Нова Варош, у укупној површини од 0,052 ha;
• Измена и допуна 10 – Потес преко пута аутобуске станице и источно од објекта електродистрибуције;
намена комерцијалне делатности. Измењени су урбанистички параметри , као и корекција трасе тротоара са западне
стране кат.парц.бр.1277/29 КО Нова Варош. Обухвата кат.парц.бр.1277/29, 777/7 и 191/6 КО Нова Варош, у укупној
површини од 0,0023 ha;
• Измена и допуна 11 – Параметар удаљености нове градње од регулације саобраћајнице државног пута Iб
реда бр.29 – релација Нова Варош – Сјеница, са 10,0m на 5,0m;
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• Измена и допуна 12 – Корекција граница кат.парц.бр.660/4 и 660/13 КО Нова Варош, на потесу
индустријске зоне у западном делу граница плана, намене комерцијалне делатности;
• Измена и допуна 13 – Потес око хотела Панорама; намена комерцијалне делатности – туристички садржаји
- хотели више категорије (са максималном спратношћу Пр+3+Пк), саобраћајне површине и објекти – паркинг простор и
парковске површине. Обухвата кат.парц.бр.274 КО Брдо, у укупној површини од 4,56 ha;
• Измена и допуна 14 – Потес источно од саобраћајнице за РХ Центар Златар, око виле Елит; намена
комерцијалне делатности – туристички садржаји – хотели ниже категорије апартманског типа – одмаралишта, са
максималном дозвољеном спратношћу Пр+2+Пк. Обухвата кат.парц.бр.719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 719/7, 719/8, 719/9 и
719/10 КО Брдо, у укупној површини од 0,48 ha;
• Измена и допуна 15 – Правила уређења и грађења за намену парк шуме и допуна у делу уређења и развоја
ове намене;
• Измена и допуна 16 – Смернице за спровођење Плана у оквиру намена комерцијалних делатности на
подручју зоне 2 - Златар;
• Измена и допуна 17 – Измена саобраћајног режима - корекција раскрснице саобраћајница државног пута Iб
реда бр.29 и прикључног пута са западне стране под правим углом, са нове две прикључне саобраћајнице са друге стране
државног пута, на истој стационажи;
• Измена и допуна 18 – Потес око Карађорђевог шанца; намена комерцијалне делатности – туристички
садржаји – пансиони, комерцијалне делатности – хотели ниже категорије - одмаралишта – зона Златар, комерцијалне
делатности – хотели високе категорије - зона Златар и Карађорђев шанац. Обухвата кат.парц.бр.253/1, 253/2, 253/3 и 254
КО Брдо;
• Измена и допуна 19 – Потес Браношевац II; намена комерцијалне делатности, са измењеном трасом
приступне саобраћајнице и корекцијом урбанистичких параметара;
• Измена и допуна 20 – Потес Брдо, источно од хотела Златарски бисери; корекција трасе приступне
саобраћајнице у складу са изведеним стањем и дефинисањем новог крака саобраћајнице;
• Измена и допуна 21 – Потес источно од објекта Парохијски дом, а западно до фабрике Трикотажа; намена
комерцијалне делатности, са измењеном градске саобраћајнице која повезује улицу Светог Саве са државним путем Iб
реда бр.23;
• Измена и допуна 22 – Потес насеље Милановац; корекција профила приступне саобраћајнице према
изведеном стању;
• Измена и допуна 23 – Потес Брдо, источно од хотела Златарски златник; корекција профила приступне
саобраћајнице и удаљења грађевинске од регулационе линије;
• Измена и допуна 24 – Потес Брдо, источно од државног пута Iб реда број 29; намена породично становање
– куће за одмор и комерцијалне делатности – туристички садржаји – хотели ниже категорије апартманског типа и
одморишта, са корекцијом трасе приступне саобраћајнице. Обухвата кат.парц.бр.277/9, 286 и 287 КО Брдо;
• Измена и допуна 25 – Потес аутобуске станице; намена комерцијалне делатности, манипулативне
површине, саобраћајни прилази и перони, кружни ток. Обухвата кат.парц.бр.191/1 КО Нова Варош;
• Измена и допуна 26 – Потес Брдо, источно од пута за РХ центар "Златар"; намена комерцијалне делатности
– туристички садржаји – пансиони;
• Измена и допуна 27 – Потес источно од зелене пијаце; корекција прикључка колско-пешачког пута на
саобраћајницу која повезује улицу Светог Саве са државним путем Iб реда број 23;
• Измена и допуна 28 – Потес насеље Вионик; намена јавне службе и објекти – спорт и рекреација;
• Измена и допуна 29 – Потес Брдо, источно од хотела Златарски бисери и државног пута Iб реда број 29;
намена комерцијалне делатности – туристички садржаји - пансиони. Обухвата кат.парц.бр.279/5, 279/6, 279/7, 279/8 и
279/9 КО Брдо;
• Измена и допуна 30 – Насеље Шанац; продужена је постојећа ободна саобраћајница са окретницом, око
заштићеног локалитета Шанца, на крају на к.п. број 429/1 КО Нова Варош, тако да је објекту породичног становања на
к.п. број 1408 КО Нова Варош омогућен приступ са северне стране;
• Измена и допуна 31 – Туристичка зона Златар, извршена је промена намене кат.парц. број 784/29 и 784/30
КО Брдо из намене ''породично становање-куће за одмор'' у намену ''комерцијалне делатности – туристички садржаји
пансиони'';
• Измена и допуна 32 – Туристичка зона Златар, потес источно од раскрснице државног пута Iб реда број 29
и пута за РХ Центар Златар, промена намене к.п. број 785/7 и 785/2 КО Брдо, из намене ''породично становање-куће за
одмор'' у намену ''комерцијалне делатности – туристички садржаји пансиони", као и промена параметра удаљености
грађевинске од регулационе линије;
• Измена и допуна 33 – Туристичка зона Златар, потес јужно од цркве на Златару, промена намене к.п. број
804/9 КО Брдо, из намене ''породично становање-куће за одмор'' у намену ''комерцијалне делатности – туристички
садржаји пансиони";
• Измена и допуна 34 – Насеље Шанац, северно од улице Шанац, промена намене дела кат.парц.бр.428/7,
428/1 и 427/1 КО Нова Варош из намене ''заштитно зеленило'' у намену ''породично становање-градска зона (ТЦ1)'';
• Измена и допуна 35 – Насеље Багрем у Новој Вароши, укинут је колско/пешачки пролаз са западне стране
објеката вишепородичног становања и уместо њега продужена намена "вишепородично становање у централној зони –
отворени блок (ТЦ4)";
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• Измена и допуна 36 – Туристичка зона Златар, источно од РХ Центра Златар, промена намене кат.парц. број
698/35 и 698/13 КО Брдо, из намене ''парк шума'' у намену ''породично становање-куће за одмор'';
• Измена и допуна 37 – Потес североисточно од градског стадиона и јужно од државног пута Iб реда број 23,
промена намене дела кат.парц.бр.397/2, 667/2 и 400/7 КО Нова Варош из намене ''парковске површине'' у намену
''комерцијалне делатности'';
• Измена и допуна 38 – Прилазна саобраћајница за зону комерцијалних делатности Браношевац, корекција
саобраћајног решења у складу са изведеним стањем;
• Измена и допуна 39 – Формирање колског прилаза стамбеним зградама северно од дечијег вртића, на
деловима к.п. 224/2 и 230/1 КО Нова Варош;
• Измена и допуна 40 – Насеље Коцељ, промена намена дела кат.парц.бр.294/8, 367/2 и 668/2 КО Нова Варош
из намене ''заштитно зеленило'' у намену ''саобраћајне површине и објекти-паркинг простор'';
• Измена и допуна 41 – Туристичка зона Златар, промена намене кат.парц.бр.183 и 184 КО Брдо из намене
„спортско рекреациони комплекси и објекти“ у намену „комерцијалне делатности (ТЦ5)“ ;
• Измена и допуна 42 – Туристичка зона Златар, потес око изграђене балон хале, промена намене
кат.парц.бр.175/3 и дела кат.парц.бр.175/1 и 175/4 КО Брдо из намена „комерцијалне делатности – туристички садржаји
(ТЦ 9)“ и „комерцијалне делатности – туристички садржаји (ТЦ 6)“ у намену „спорт и рекреација Ј7“;
• Измена и допуна 43 – Туристичка зона Златар, изграђени спортски терен код хотела Панорама, промена
намене дела кат.парц.бр.274, 275, 276 и 900 КО Брдо из намена „комерцијалне делатности – туристички садржаји (ТЦ
9)“ и „комерцијалне делатности – туристички садржаји (ТЦ 6)“ у намену „спорт и рекреација Ј7“;
• Измена и допуна 44 - Туристичка зона Златар, потес источно од старог ски лифта, к.п. број 221/1, 221/2 и
221/3 КО Брдо, дефинисање саобраћајног решења;
• Измена и допуна 45 – Насеље Шанац, промена намене дела катастарске парцеле број 453/1 КО Нова Варош
из намене „заштитно зеленило“ у намену „породично становање – градска зона (ТЦ1)“;
• Измена и допуна 46 – Туристичка зона Златар, корекција граница Плана тако да обухвати целу катастарску
парцелу број 730/2 КО Брдо, по намени ''породично становање-куће за одмор";
• Измена и допуна 47 – Насеље Воћњак, корекција трасе улице Рајка Рајановића према изведеном стању;
• Измена и допуна 48 – Туристичка зона Златар, потес североисточно од хотела Златарски златник и
државног пута Iб реда број 29, промена намене кат.парц. број 273/1, 273/6, 273/10, 273/14 и 273/15 КО Брдо из намене
„породично становање – куће за одмор“ у намену „комерцијалне делатности – туристички садржаји – пансиони“;
• Измена и допуна 49 – Потес уз улицу Жртава Фашизма, промена намене дела кат.парц.број 315 КО Нова
Варош из намене „заштитно зеленило“ у намену „породично становање“;
• Измена и допуна 50 – Туристичка зона Златар, викенд насеље, корекција трасе приступне саобраћајнице и
смањење параметра удаљености грађевинске линије од регулационе;
• Измена и допуна 51 – Потес југозападно од улице Мајора Илића, омогућена изградња помоћног објекта уз
изведен потпорни зид улице;
• Измена и допуна 52 – Потес изнад насеља Махала, објекат Електромреже, промена намене кат.парц.број
455/3 КО Нова Варош из намене „комуналне површине и објекти – трафостаница (К2)“ у намену „комерцијалне
делатности – туристички садржаји – пансиони“;
• Измена и допуна 53 – Туристичка зона Златар, локација код полигона, промена намене кат.парц.број 180/1
КО Брдо из намене „комерцијалне делатности“ и „спортско рекреациони комплекси и објекти“ у намену „комерцијалне
делатности – туристички садржаји – пансиони“. Разрада локације кроз УП;
• Измена и допуна 54 – Туристичка зона Златар, раскрсница државног пута Iб реда број 29 и пута за РХ
Центар Златар, промена намене дела кат.парц.број 900/1 и 796 КО Брдо из намене „парк шума“ у намену „комуналне
површине и објекти – трафостаница (К2)“;
• Измена и допуна 55 – Туристичка зона Златар, промена намене кат.парц.број 253/4 КО Брдо из намене
„парк шума“ у намену „комерцијалне делатности - хотели ниже категорије - одмаралишта“;
• Измена и допуна 56 – Туристичка зона Златар, потес источно од старог ски лифта, промена намене
кат.парц.број 221/1, 221/2 и 221/3 КО Брдо из намене 'породично становање-куће за одмор'' у намену ''комерцијалне
делатности – туристички садржаји пансиони";
• Измена и допуна 57 – Туристичка зона Златар, потес североисточно од локалитета Карађорђев шанац,
промена намене к.п. број 242, 243 и 244 КО Брдо из намене ''ливаде'' у намену ''комерцијалне делатности – туристички
садржаји пансиони‘’ са изменом саобраћајног решења.
У случају неслагања напред наведених бројева катастарских парцела и подручја датог у графичким
прилозима, као предмет ових Измена и допуна Плана, важи урбанистичко решење дато у графичким прилозима.
Члан 3.
План се састоји из текстуалног дела, графичког дела и документације плана.
Текстуални део садржи:
I Општи део плана:
1.
Правни основ и повод израде Плана;
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3.
4.

Плански основ за израду Плана – обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда:
2.1. Извод из Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године;
2.2. Извод из Просторног плана посебне намене специјалног резервата природе Увац;
2.3. Извод из Просторног плана Општине Нова Варош;
2.4. Извод из Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош;
Границе Измена и допуна Плана;
Опис постојећег стања и начина коришћења простора.

5.
6.
7.
8.
9.

II Плански део:
Циљеви израде Плана;
Очекивани ефекти планирања;
Планирана намена површина и предлог урбанистичких параметара;
Биланс постојећих и планираних површина;
Завршне напомене.

2.

Графички део садржи:
1.0
Катастарско-топографска подлога са границом измена и допуна;
2.0
Постојећа намена површина;
3.0
План намена површина;
4.а План регулације и нивелације;
4.б План регулације и нивелације;
5.а Саобраћајно решење;
5.б Саобраћајно решење;
6.0 План хидротехничке и термотехничке инфраструктуре;
7.0 План електроенергетске инфраструктуре;
8.0 План телекоминикационе инфраструктуре;
9.0 Карта спровођења.
Документација плана:
1.
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне
самоуправе Нова Варош;
2.
Извод о регистрацији привредног субјекта;
3.
Лиценца одговорног урбанисте;
4.
Потврда Инжењерске коморе;
5.
Услови и дописи надлежних институција:
Завод за заштиту природе Србије,
Јавно предузеће "Пошта Србије", Регионална радна јединица "Ужице, Шабац, Ваљево",
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Београд,
Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну инспекцију,
Министарство заштите животне средине,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе управе за инфраструктуру,
Министарвство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуру,
Акционарско друштво "Електромрежа Србије" Београд,
Завод за заштиту споменика културе Краљево,
Републичка дирекција за воде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Телеком Србија, Регија Крагујевац, Извршна јединица Ужице, Предузеће за телекомуникације
а.д.,
Електропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција, ЕД Нова Варош,
Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава - Дунав",
ЈП "3.септембар" Нова Варош,
Јавно предузеће Путеви Србије, Београд,
ЈП "Србијагас" Нови Сад.
6.
Аналитичка основа: Атлас ресурса и потенцијала;
7.
Анализа локације аутобуске станице у Новој Вароши.
Члан 4.
Измене и допуне Плана израдило је Привредно друштво за просторно планирање "УРБОПОЛИС" д.о.о.,
Шуматовачка бр.8, Београд.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова Варош“.
Број:06-32/8/2018-02 од 09.05.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************

8
На основу члана 92. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.54/2009 и 73/2010, 101/2010, 101/2011
, 93/2012,62/2013, 63/2013 108/13, 142/14, 68/15 , 103/15,99/2016 и 113/2017) и члана 40. Статута општине Нова Варош
("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној
09.05.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
о неангажовању лица за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Нова Варош за 2017. годину
Члан 1.
Не ангажује се лице, које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја,
вршење екстерне ревизије завшрног рачуна буџета општине Нова Варош за 2017.годину.

за

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Број:06-32/12/2018-02 од 09.05.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************

9
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 09.05.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Горан Михајловић, разрешава се дужности председника Савета за здравље за општину Нова Варош.
II Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број:06-32/15/2018-02 од 09.05.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************
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10
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 09.05.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског одбора Гимназије «Пиво Караматијевић» Нова Варош,
и то:
-ЉИЉАНА МАРИНОВИЋ, из реда локалне самоуправе
-ЗОРИЦА ЧАКАРЕВИЋ, из реда локалне самоуправе
-АДНАН ИБРОВИЋ, из реда локалне самоуправе
-СТАНКО НИКАЧЕВИЋ, из реда запослених
-ДУШКО ЈАКОВЉЕВИЋ, из реда запослених
-МАРИНА ШАПОЊИЋ, из реда запослених
-ДАНКА ДИВАЦ, из реда савета родитеља
-МИЛИВОЈЕ АРСИЋ, из реда савета родитеља
-ЈЕЛЕНА ЗЕЧЕВИЋ, из реда савета родитеља
2.Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
БРОЈ:06-32/16/2018-02 од 09.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
******************************************************************************************************

11
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 09.05.2018. године донео је
РЕШЕЊЕ
1. У Школски одбор Гимназије „Пиво Караматијевић“ Нова Варош, именују се:
-ЉИЉАНА МАРИНОВИЋ, из реда локалне самоуправе
-ЗОРИЦА ЧАКАРЕВИЋ, из реда локалне самоуправе
-АДНАН ИБРОВИЋ, из реда локалне самоуправе
-СРЕЋКО ГУЈАНИЧИЋ, из реда запослених
-МИЛУНКА ЧАКАРЕВИЋ, из реда запослених
-БОЈАНА МЕЛОВИЋ, из реда запослених
-ЖЕЉКО ТОМОВИЋ, из реда савета родитеља
-ЕРМЕДИН ХАСОВИЋ, из реда савета родитеља
-ЈЕЛЕНА ЗЕЧЕВИЋ, из реда савета родитеља
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:06-32/17/2018-02 од 09.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.
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САДРЖАЈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Нова Варош....................................
Решење о престанку мандата одборнику Колашинац Горану..............................................................
Решење о престанку мандата одборнику Млађеновић Зорану..............................................................
Решење о разрешењу Стане Голубовић члана Општинског већа...............................................................
Решење о избору Лаза Ћировића за члана Општинског већа..................................................................
Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности општине Нова Варош....................................................................................................
Одлука о усвајању измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне
самоуправе Нова Варош.....................................................................................................................
Одлука о неангажовању лица за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Нова
Варош за 2017. Годину.......................................................................................................................
Решење о разрешењу председника Савета за здравље општине Нова Варош........................................
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Гимназије „Пиво Караматијевић“ Нова Варош из реда
запослених, савета родитеља и локалне самоуправе............................................................................
Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Пиво Караматијевић“ Нова Варош из
реда запослених, савета родитеља и локалне самоуправе............................................................................

Издавач: Општина Нова Варош, Нова Варош, Карађорђева 32
Одговорни уредник: Милка Радић
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