СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 6. НОВА ВАРОШ, 1. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

1
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр.129/2007 и 83/2011др.Закон), члана 26. став 3. а у вези са чланом 30.Статута Дома културе «Јован Томић» Нова Варош, Одлуке Владе
Републике Србије бр.020-2005/2016-05 од 25.02.2016.године, разматрајући предлог Управног одбора Дома културе
„Јован Томић“ Нова Варош о именовању директора и приговора на Одлуку Управног одбора Дома културе „Јован
Томић“ Нова Варош за неименовање директора Дома културе, Привремени орган општине Нова Варош на седници
одржаној 28.03.2016.године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. ЖЕЉКО ТОМОВИЋ, из Нове Вароши, разрешава се дужности в.д.директора Дома културе „Јован
Томић“ Нова Варош.
2. Ово Решење ступа на снагу 01.04.2016. године, а објавиће се у „Службеном листу општине Нова Варош“.
Образложење
Привремени орган општине Нова Варош на седници одржаној 28.03.2016.године, разматрао је обавештење
које је доставио председник Управног одбора Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош, у коме је навео да није
донешена одлука о избору кандидата за избор директора по спроведеном јавном конкурсу.
Обзиром да Управни одбор Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош предметним обавештењем није
предложио кандидата за директора, предложио је да Привремени орган општине Нова Варош донесе одлуку сходно
одредбама члана 26.став 3.Статута Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош којим прописује да уколико Управни одбор
не изабере ниједног од пријављених кандидата, односно оснивач не прихвати предлог кандидата предложеног од стране
Управног одбора, сматраће се да јавни конкурс није успео. Истим чланом је прописано да Управни одбор може да
распише и спроведе нови јавни конкурс, односно да оснивач именује вршиоца дужности директора.
Применом члана 30.Статута Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош који прописује да оснивач може
именовати вршиоца дужности директора без спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност
пре истека мандата, односно када јавни конкурс није успео, а из разлога што именованом мандат престаје
23.04.2016.године, одлучено је као у диспозитиву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није допуштена, али се може покренути
управни спор.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-10/35-2/2016-02 од 28.03.2016.године

ПРЕДСЕДНИК
Привременог органа
Иван Младеновић, с.р.
*******************************************************************************************************
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На основу члана 37.и 52. Закона о јавним предузећима(«Сл.гласник РС», бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр.129/2007 и 83/2011-др.Закон), члана 12. и члана 18. став 1 Закона
о јавним службама(«Сл.гласник РС», бр.42/91,71/94,79/2005-др.закон,81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др закона и
83/2014-др.закон), члана 26. став 3. а у вези са чланом 30. Статута Дома културе «Јован Томић» Нова Варош и Одлуке
Владе Републике Србије бр.020-2005/2016-05 од 25.02.2016.године, разматрајући предлог Управног одбора Дома
културе „Јован Томић“ Нова Варош о именовању директора, Привремени орган општине Нова Варош на седници
одржаној 28.03.2016.године, донео је

РЕШЕЊЕ
1. ФАРУК ИБИШБЕГОВИЋ, из Нове Вароши, именује се за в.д.директора Дома културе „Јован Томић“
Нова Варош.
2. Мандат именованом траје до именовања директора Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош, а најдуже
годину дана.
3. Ово Решење ступа на снагу 01.04.2016.године, а објавиће се у «Службеном листу општине Нова Варош».
Образложење
У складу са чланом 37. Закона о јавним предузећима и чланом 24. и 25. Статута Дома културе „Јован Томић“
Нова Варош Управни одбор Дома културе «Јован Томић» Нова Варош расписао је конкурс за именовање директора ове
Установе дана 02.03.2016. године који је објављен у листу «Послови».
Разматрајући приспеле пријаве по конкурсу за избор директора на седници Управног одбора одржаној дана
18.03.2016. године, након јавног гласања са два гласа «за», једним гласом «против» и једним гласом «уздржан», од
четири присутна члана, закључено је да није донешена одлука о избору кандидата за директора Дома културе „Јован
Томић“ Нова Варош. Чланом 43. став 4. Статута Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош регулисано је да о предлогу
кандудата за избор директора Управни одбор доноси већином гласова укупног броја чланова. Управни одбор има пет
чланова тако да је за избор потребно да гласају три члана.
Обзиром да Управни одбор Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош није предложио кандидата за
директора, упутио је предлог Привременом органу општине Нова Варош позивајући се на члан 26. Статута Дома
културе „Јован Томић“ Нова Варош , који прописује да Управни одбор може предложити оснивачу само једног
кандидата за директора, а ако Управни одбор не изабере ни једног од пријављених кандидата, односно оснивач не
прихвати предлог кандидата предложеног од стране Управног одбора, сматраће се да јавни конкурс није успео.Управни
одбор након тога може да распише и спроведе нови јавни конкурс, односно да оснивач именује вршиоца дужности
директора. Такође члан 30. Статута прописује да оснивач може именовати вршиоца дужности директора без спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за
директора није успео, што је овде случај.
Одредбе из тачке 1. и 2. диспозитива решења засноване су на члану 52. Закона о јавним предузећима и члану
26. и 30. Статута Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош.
Са напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није дозвоњена жалба, али се може
покренути управни спор.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-10/35-2-1/2016-02 од 28.03.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
Привременог органа
Иван Младеновић, с.р.
*******************************************************************************************************

Страна 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.6

1. април 2016. године

3
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/2014др.закон), члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и Одлуке Владе Републике
Србије бр.020-2005/2016-05 од 25.02.2016.године, Привремени орган општине Нова Варош на седници одржаној
28.03.2016.године, донео је
РЕШЕЊЕ

1.У Надзорни одбор ЈП „3.Септембар“ Нова Варош, именујe се Јелена Лековић из Нове Вароши.
2. Мандат именованој траје 4.године.
3.Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ:06-10/38/2016-02 од 28.03.2016. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Привременог органа
Иван Младеновић, с.р.
*******************************************************************************************************
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Статута општине Нова Варош („Сл. лист Општине Нова Варош“ бр. 10/2008 и 9/2012), Одлуке о буџету
Општине Нова Варош за 2016.годину (бр. 06-47/3/2015-02.),Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош за 2016.
годину бр.345-1/2016-01 од 18.01.2016.године, Предлога Комисије за расподелу средстава
по конкурсу за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања на територији општине Нова Варош у
2016. години, број 345-1/4/2016-01, Председник привременог органа општине Нова Варош, дана 25.03.2016. године,
донео је :
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Нова Варош у 2016.години
I
Средства из буџета Општине Нова Варош намењена суфинансирању пројеката производње медијских
садржаја, у укупном износу од 3.000.000,00 динара, расподељују се следећим подносиоцима пројеката:
Р.БРОЈ

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

1.

Новинско – издавачко доо
„Златарске вести“Нова Варош
„Буковача Компани“ Нова
Варош
Привредно друштво „ГЗС“ доо
Чачак

„Нововарошка хроника-на
извору информација“
„Актуелно из локалне
самоуправе“
„Нововарошке
мултимедијалне вести на
инфосервисуГлас западне
Србије“
„Медијска промоција
туристичких потенцијала

2.
3.

4.

Удружење Форум жена
Пријепоље- Телевизија Форум

ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА
(динари)
1.680.000,00
880.000,00
100.000,00

100.000,00
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Информативни центар Коран
доо Прибој
РАМ Радио Мрежа Ужице

општине Нова ВарошРазгледнице Нове Вароши“
„Златарски мозаик“
„Перспективе туристичког
развоја и инфраструктуре
Нове Вароши и Златара“

1. април 2016. године

100.000,00
100.000,00

II
Решење ступа на снагу даном објављивања.
Решење о расподели средстава објављује се на веб-сајту Општине Нова Варош, на интернет адреси
www.novavaros.rs и у „Службеном листу општине Нова Варош“.
Решење се доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.
III
Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су да без одлагања, а
најкасније у року од 8 дана, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (Образац 1-2
Ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.
Образложење
На расписан Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Нова Варош за 2016.годину бр.345-1/2016-01 благовремено је пристигло двадесет
пријава и то према Записнику о отварању пријава следећим редоследом:
- Удружење „Развој УЕ“ Ужице;
- Форум жена Пријепоља, Пријепоље;
- „Буковача Компани“доо, Нова Варош;
-Новинско-издавачко доо“Златарске вести“Нова Варош;
- Корак 21 медија,Београд;
-Студио ЗООМ, Ужице;
-Друштво за новинско издавачку делатностДан Граф доо, Београд;
-Kopernikus Cable Network, Niš;
-Новинска агенција“ Бета Пресс“доо,Београд;
-ТВ 5 Ужице;
-Информативни центар“Коран“доо, Прибој;
-„Радио Сан“ доо Ужице;
-Телевизија Телемарк доо Чачак(два пројекта)
-Удружење грађана“ЈОУРНАЛИСТИЦ ПЛАН“Нови Пазар;
-Радио ТВ Нови Пазар;
-Портал „Инфоера ИМД“Вести, Ужице;
-РАМ Радио Мрежа доо, Ужице;
-Недељник“Вести ИМД“ Вести Ужице;
-Привредно друштво „ГЗС“доо, Чачак.
Конкурсна комисија формирана за разматрање предлога пројеката и утврђивање предлога расподеле
средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Нова Варош је на седници одржаној 21.03.2016. размотривши, анализирајући и оцењујући
пристигле пријаве, а у складу Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања и објављеним јавним позивом, предложила да се средства распореде на следећи начин:
1.Новинско – издавачко доо“Златарске вести“, НоваВарош.........................................1.680.000,00 динара
2. „Буковача Компани“.........................................................................................................880.000,00 динара
3. Привредно друштво“ГЗС“, доо Чачак............................................................................100.000,00 динара
4. Удружење Форум жена Пријепоље –Телевизија Форум.............................................100.000,00 динара
5. Информативни центар Коран доо Прибој......................................................................100.000,00 динара
6. РАМ Радио Мрежа Ужице...............................................................................................100.000,00 динара
На основу Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања,члан 25. је предвиђено да одлуку (решење) доноси председник општине(привременог органа).
На основу изнетог и овлашћења председника привременог органа која произилазе из члана 25., Правилника
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, одлучено је као у диспозитиву
решења.
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IV
Решење је основ за закључење уговора са подносиоцем који је добио средства за суфинансирање пројектних
активности.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно. Против њега се може поднети тужба Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема.
ПРЕДСЕДНИК
Привременог органа
Иван Младеновић, с.р.
*******************************************************************************************************
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САДРЖАЈ

1.
2.
3.
4.

Решење о разрешењу в.д.директора Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош.................................
Решење о именовању в.д.директора Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош................................
Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП „3.Септембар“ Нова Варош...................................
Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области
јавног
информисања
на
територији
општине
Нова
Варош
у
2016.години......................................................................................................................................

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