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ОПШТИНЕ
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1
На основу члана 63 Статута општине Нова Варош („Сл.лист општине Нова Варош“, бр.4/2019), а
поводом Споразума о сарадњи који је закључен између Сталне конференције градова и општина – Савеза
градова и општине Србије ( у даљем тексту: СКГО) и општине Нова Варош број: 400-110/2019-01 од
12.06.2019.године, Председник општине Нова Варош, доноси
РЕШЕЊЕ
О образовању Пројектног тима за реализацију пакета подршке у области управљања имовином у оквиру
Програма Exchange 5
I
Образује се Пројектни тим за реализацију пакета подршке у области управљања имовином у оквиру
Програма Exchange 5 (у даљем тексту: Пројектни тим), у следећем саставу:
1.
Радосав Васиљевић, председник општине
2.
Бранко Бјелић, заменик председника општине
3.
Мирел Рољевић, начелник Општинске управе
4.
Ружа Матовић, руководилац службе за имовинско-правне послове
5.
Мирјана Ћировић, руководилац Одељења за буџет и финансије
6.
Милена Милетић, шеф трезора
7.
Сузана Шуљагић, директор ЈП „3 Септембар“
8.
Зоран Ђокић, директор предузећа „Енергија Златар НВ“, доо
9.
Жељко Бојовић, лице задужено за ИТ
10. Зорана Јакшић, саветник на пословима урбанизма
11. Мерхила Дивац, светник на пословима издавања грађевинских дозвола и стамбени послови
12. Милинко Шапоњић, саветник на пословима пољопривреде, руралног развоја и водопривреде
13. Бобан Васиљевић, руководилац одељења за инвестиције и јавне набавке
14. Радмила Стојановић, општински правобранилац
За координатора Пројектног тима именује се Бранко Бјелић, заменик председника општине Нова Варош.
II
Пројектни тим током реализације пакета подршке има обавезу да у складу са Споразумом о сарадњи, уз
подршку СКГО и ангажованих експерата спроводи активности у циљу постизања очекиваних резултата, а
посебно да:
1.
Учествује у изради анализе затеченог стања у области управљања имовином, дефинисању
акционог плана за спровођење пакета подршке кроз достављање потребне документације,
података као и учешће током иницијалне посете експертског тима СКГО;
2.
Обезбеђује услове/подржава/учествује у процесу успостављања права јавне својине, попису и
упис, вођењу евиденције непокретности у јавној својини, успостави систем управљања
непокретностима у јавној својини као и коришћење апликације Регистар непокретности у јавној
својини,
3.
Прикупи податке из Катастра непокретности о свим непокретностима које су предмет преноса
права јавне својине као и имовине на којој је јединица локалне самоуправе уписана као титулар,
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укључујући и имовину коју користе ЈП, ЈКП, организације и институције чији је оснивач јединица
локалне самоуправе,
Учествује у изради и/или хармонизацији акта која се односе на управљање имовином у ЈЛС,
Обезбеђује услове/подржава/учествује у процесу унапређења књиговодствених евиденција
непокретности и успостављање основа за консолидовано управљање непокретностима,
Утврди листу приоритетних јединица локалне самоуправе за које ће бити утврђено фактичко
стање/извршена идентификација непокретности, и омогући услове за извршење идентификације
Утврди листу приоритетних јединица локалне самоуправе које ће бити унете у Регистар
непокретности у јавној својини, и омогући услове за унос података.
Учествује у процесу успостављања информатичког интерфејса који ће објединити имовинске и
књиговодствене податке о непокретностима у јавној својини. ( напомена: важи за ЈЛС које имају
опциону активност)
Активно сарађује са експертским тимом СКГО као и у свим обукама у оквиру пакета подршке.
Учествује у изради анализе остварених ефеката реализације пакета подршке након реализације
свих предвиђених обавезних активности.

III
Решење објавити у Службеном листу општине Нова Варош.
Решење ступа на снагу даном доношења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У оквиру Програма Exchange 5 који финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а спроводи
га Министарство државне управе и локалне самоуправе уз подршку Сталне конференције градова и општина
– Савеза градова и општина Србије (СКГО) дана 12.06.2019. године закључен је Споразум о сарадњи између
СКГО и општине Нова Варош чији је предмет пружање техничке помоћи општини Нова Варош у области
управљања имовином.
Одлука из члана I овог решења донета је у складу са тачком IIIб поменутог споразума о сарадњи где је
одређено да је обавеза Општине Нова Варош као носиоца пакета да именује координатора и формира
Пројектни тим који ће бити одговоран за континуирану комуникацију и сарадњу са ангажованим експертима и
СКГО.
Имајући у виду све напред наведено Председник општине Нова Варош је донео решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број: 463-25/2019-01 од 15.07.2019.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радосав Васиљевић, с.р.
Доставити:
1. координатору
2. члановима
3. у архиву
*******************************************************************************************************
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