СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 7. НОВА ВАРОШ, 8. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

1
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник РС» , бр. 129/07, члана 63. Закона о
буџетском систему («Сл. Гласник РС», бр.54/2009 ,73/2010 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013 и
142/2014)) и члана 40. Статута општине Нова Варош, ( « Службени лист општине Нова Варош « бр. 10/2008), Скупштина
општине Нова Варош, на седници одржаноj 04.06.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ЗА 2015. ГОДИНУ (III РЕБАЛАНС)

Члан 1.
На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош зa 2015. годину бр. 06-34/2/2014 од 27.12.2014.годинe («
Службени лист општине Нова Варош» бр.9/2014), Првог ребаланса буџета за 2015. годину број 06-17/35/2015-02 од
23.04.2015. године (« Службени лист општине Нова Варош» бр.5/2015), Другог ребаланс буџета за 2015. годину бр. 0617/37/2015-02 од 22.05.2015.год.(« Службени лист општине Нова Варош» бр.6/2015) и Решења о отварању нових и
увећању постојећих апропријација број: 400-3/561/215-01, врше се следеће измене и допуне:
У члану 1. Општи део- Текући приходи и примања-буџетска средства, износ од "557.413.000,00" динара
замењује се износом од "636.413.000,00" динара, а укупни приходи и примања буџета остварени по основу продаје
нефинансијске имовине (сви извори-без пренетог вишка прихода), износ од „638.764.600,00“ динара замењује се
износом од "717.764.600,00" дин.
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, износ од "713.064.600,00" замењује се износом
од "792.064.600,00" динара.
Члан 2.
У члану 4. План прихода буџета за 2015. годину , врше се следеће измене и допуне:
На конту 713120 - Порез на имовину, износ од "32.000.000,00" динара замењује се износом " 38.500.000,00"
дин.,
На конту 741530-Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, износ од "100.000.000,00"дин.
замењује се износом од "172.500.000,00" дин.
Укупни приходи од "633.413.000,00" динара (извор 01 и 13) замењују се износом од "712.413.000,00" динара
и укупни приход (сви извори) од "714.764.600,00" динара замењују се износом од "793.764.600,00" динара.
Члан 3.
У члану 6. Издаци буџета по основним наменама, врше се следеће измене:
На конту 511- Зграде и грађевински објекти, износ од "150.000.000,00" дин. замењује се износом
"229.000.000,00"дин (извор 01).
Члан 4.
У члану 7. Издаци буџета по функционалној класификацији , врше се следеће измене:

од
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Члан 5.
У члану 8. Издаци буџета по програмима и програмским активностима , врше се следеће измене:
На програму 1501-Локални економски развој, ПА 1501-0005- Финансијска подршка локалном економском
развоју износ од "68.500.000,00" дин. замењује се износом од"30.000.000,00"динaра и додаје се ПА 1501-0002Унапређење привредног амбијента у износу од "117.500.000,00"дин.
Члан 6.
У члану 9. Планирани капитални издаци буџетских корисника у оквиру Капиталних пројеката, врше се
следеће измене и допуне:
На конту 511, ред.бр. Зграде и грађевински објекти, уместо текста "Куповина пословног простора
"Рекреатурса"Бгд.", стајаће "Куповина пословног простора", износ од "36.000.000,00" дин. за 2015. годину замењује се
износом од "115.000.000,00" дин. и додаје се износ од "36.000.000,00" дин.за 2016.год.
Члан 7.
У члану 10. Посебан део, врше се измене и допуне расхода буџета и то:
У разделу 5 - Општинска управа, на функцији 620 –развој заједнице, програм 1501- Локални економски
развој, врше се следеће измене и допуне:
-на ПА 1501-0005-Финансијска подршка локалном економском развоју, износ од "68.500.000,00" дин.
замењује се износом "30.000.000,00" дин., у оквиру које остаје позиција 76.
За позиције 76.1 и 76.2 отвара се нова ПА 1501-0002-Унапређење привредног амбијента и у оквиру њих се
врше следеће измене:
-на позицији 76.1, конто.511 - Зграде и грађевински објекти, у описном делу брише се "Рекреатурс Бгд", а
износ од "36.000.000,00" дин. замењује се износом "115.000.000,00" .
- на позицији 76.2, конто 541-Земљиште, брише се описни део.
Члан 8.
Предвиђеним изменама утврђеним овом Одлуком, извршиће се одговарајуће измене збирова у приходима и
у расходима у табелама Одлуке о буџету за 2015. годину по свим основама.
Члан 9.
Ова Одлука о ребалансу буџета оптшине Нова Варош, за 2015. годину ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-17/51/2015-02 од 04.06.2015.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007), члана 47. став 1. и
члана 49. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 10/2008 и 9/2012), и члана 38.
Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2014) Скупштина
општине Нова Варош, на седници одржаној 04.06.2015. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I У Радно тело за предузимање активности у вези прибављања у јавну својину општине Нова Варош
непокретности које су власништво Шотра Рајка из Београда и располагања истом, именују се:
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1.Зоран Млађеновић, члан
Радојица Перишић, заменик члана
2.Радивоје Бујишић, члан
Радосав Васиљевић, заменик члана
3.Милован Главоњић, члан
Снежана Кнежевић, заменик члана
4.Чедомир Чкоњевић, члан
Ненад Тодоровић, заменик члана
II Задатак Радног тела је да заједничким радом са председником Општине, предузму све потребне
активности до коначне реализације Одлуке о прибављању у јавну својину непокретности које су власништво Шотра
Рајка из Београда, а које се налазе у КО Вранеша. Након евентуалне куповине предметне непокретности, да определе
намену предметне непокретности, као и одреде начин располагања истом.
III Радно тело своје одлуке доноси консензусом.
IV Председника Радног тела чланови бирају међусобно.
V Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Број:06-17/50-1/2015-02 од 04.06.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************

3
На основу члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и
9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 04.06.2015.године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
ИЗГРАДЊА ЦРПНИХ СТАНИЦА СА ПОТИСНИМ ЦЕВОВОДОМ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ ЗЛАТАРА
Члан 1.
Приступа се реализацији Пројекта - Изградња црпних станица са потисним цевоводом фекалне канализације
Туристичке зоне Златара.
.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број:06-17/43/2015-02 од 04.06.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
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4
На основу члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и
9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 04.06.2015.године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НОСИОЦА ПОСЛА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ИЗГРАДЊА ЦРПНИХ СТАНИЦА СА ПОТИСНИМ ЦЕВОВОДОМ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ ЗЛАТАРА

Члан 1.
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош одређује се за носиоца
инвеститорских послова за реализацију Пројекта - Изградња црпних станица са потисним цевоводом фекалне
канализације Туристичке зоне Златара.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број:06-17/44/2015-02 од 04.06.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************

5
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи Републике Србије („Сл. гласник Републике Србије „бр.
129/2007, Службени гласник, Београд, Република Србија,2007), члана 4. и члана 8. Закона о Заштити животне средине
Републике Србије(„Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09 и 72/09, Службени гласник, Београд, Република Србија,
2004,2009),члана 72. Статута Општине Нова Варош(„Сл.лист Општине Нова Варош“, бр.10/2008 и 9/2012) Општинско
веће Општине Нова Варош, на седници одржаној 03.06.2015.године, донело је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Савет за заштиту и унапређење животне средине (у даљем тексту Савет), утврђује
назив радног тела и област за коју се осниваа, број чланова и начин њиховог избора, делокруг и начин деловања овог
саветодавног тела, финансирање рада Савета и друга питања од значаја за њихов рад.
Члан 2.
Савет се оснива у циљу унапређења информисања грађана о стању животне средине, подстицању учешћа јавности
у процесу доношења одлука, унапређења спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и унапређења
животне средине и одрживог развоја, обезбеђивање услова, предлагања и предузимања мера у областима:
1.
заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја;
2.
заштите природних вредности;
3.
унапређења учешћа јавности у креирању политике животне средине покретањем иницијатива;
4.
ублажавања и прилагођавања на климатске промене и управљање еколошким ризицима и природним
непогодама;
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учешћа у припреми аката и одлука које припрема и предлаже Општинско већа, а које се односе на животну
средину, употребу природних ресурса, израду планова и програма за управљање енергијом у циљу одрживе
локалне енергетске политике;
учешћа у изради планова, програма и других правних аката који се баве унапређењем и заштитом животне
средине и одрживим развојем;
унапређење локалне демократије и учешћа јавности у процесу одлучивања о процени утицаја и стратешкој
процени утицаја на животну средину;
унапређења међуопштинске, регионалне и међународне сарадње Општине Нова Варош у области заштите и
унапређења животне средине.

Члан 3.
Савет чини 9 чланова, од којих је један председник Савета.
Чланове савета посебним решењем именује Председник Општине Нова Варош за обављање задатака из
члана 3. ове одлуке.
Чланови Савета се именују за период од четири године.
Члан 4.
Кандидате за чланове Савета предлаже овлашћени предлагач на следећи начин:
Председник Општине Нова Варош једног члана општинског већа;
Начелник Општинске управе Општине Нова Варош по једног запосленог у општинској управи из одељења
за Имовинско правне, комунално стамбене, урбанистичке и послове инспекцијеи Одељења за привреду и локални
економски развој;
Остале кандидате за чланове Савета предлажу из својих редова организације цивилног друштва, образовних
установа,институција јавног здравља, привреде,медија и других заинтересованих страна које су релевантне за креирање
политике заштите животне средине на нивоу локалне заједнице..
Члан 5.
Савет доноси Пословник о раду, којим ближе уређује избор председника, заменика председника и секретара
Савета, права и дужности председника и чланова Савета, начин рада у Савету, акта која доноси Савет, обезбеђује јавност
рада, стручну и администативну подршку раду Савета, као и друга питања од значаја за рад Савета.
Члан 6.
О раду Савета, председник Савета упознаје Општинско веће једном годишње, најкасније до 31.марта текуће
године, подносећи извештај о раду за претходну годину.
Члан 7.
Средства за рад и активности Савета, обезбеђују се у буџету општине Нова Варош, путем донација и
пројеката финансираних од стране међународних и домаћих донатора.
За свој рад чланови Савета не примају финансијску надокнаду.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Нова Варош".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-28/38/2015-03 од 03.06.2015.године

ПРЕДСЕДНИК
Општиснког већа
Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************
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