
   
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 

 

 

 

 

 

1 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана  43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07, 

83/2014-др.Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова 

Варош", бр.4/2019 и 4/2020) и члана 39. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош („Службени лист општине 

Нова Варош“, бр.16/2019), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 26.08.2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

 

 1. РАДОСАВ ВАСИЉЕВИЋ, приватни предузетник из Нове Вароши, изабран је за председника општине 

Нова Варош. 

 2. Председник општине је на сталном раду у општини. 

 3. Мандат именованом траје 4 године. 

 4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

 

 Број:06-40/1-1/2020-02 од 26.08.2020.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

                Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************* 

2 
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана  43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07, 

83/2014-др.Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова 

Варош", бр.4/2019 и 4/2020) и члана 39. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош („Службени лист општине 

Нова Варош“, бр.16/2019), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 26.08.2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

 

 1. БРАНКО БЈЕЛИЋ, доктор ветеринарске медицине из Нове Вароши, изабран је за заменика 

председника општине Нова Варош. 

 2. Заменик председника општине је на сталном раду у општини. 

 3. Мандат именованом траје 4 године. 

 4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

 

 

 Број:06-40/1-2/2020-02 од 26.08.2020.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

                Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************* 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

 НОВА ВАРОШ 

БРОЈ 16. НОВА ВАРОШ, 27. АВГУСТ  2020. ГОДИНЕ 
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Страна 2 

3 
На основу члана 32. став 1. тачка 12., члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", 

бр.129/07, 83/2014-др.Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 17. члана 66. Статута општине Нова 

Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2019 и 4/2020), члана 39. Пословника о раду Скупштине општине 

(«Службени лист општине Нова Варош», бр.16/2019),  Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 

26.08.2020. године, донела је  

   

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

 

 1. За чланове Општинског већа општине Нова Варош изабрани су:  

 

-АВДИЋ ФИКО 

-МАНДИЋ ИВАН 

-МИЈОВИЋ ВЕСЕЛИН 

-ПУШИЧИЋ ДАНКО 

-ЧИЧИЋ ЋАМИЛ 

-ЏАНОВИЋ АЛМИРА 

-ШАЛИПУР АЛЕКСАНДАР 

 2. Мандат именованим траје 4 године. 

 3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

 

 Број:06-40/1-3/2020-02 26.08.2020.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************* 

4 
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и 5. и став 3. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 

34/10-Одлука УС, 54/11, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина општине Нова Варош, на 

седници одржаној 26.08.2020.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ВАСИЉЕВИЋ РАДОСАВУ, приватном предузетнику из Нове Вароши, 

престао мандат одборника у Скупштини општине Нова Варош, са изборне листе "Александар Вучић – за нашу децу", јер 

је именовани  поднео оставку на мандат одборника због избора на функцију председника општине.   

 2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном  листу општине Нова Варош". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одборник Радосав Васиљевиић из Нове Вароши, је на седници Скупштине општине Нова Варош од 

26.08.2020. године,  поднео  усмено оставку на  мандат одборника у Скупштини општине због избора на функцију 

председника општине, а која је неспојива са функцијом одборника.  

 Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр. бр.129/07, 34/10-

Одлука УС, 54/11, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), регулисано је да одборнику престаје мандат 

одборника пре истека времена на које је изабран, подношењем оставке на мандат одборника. Тачком 5.истог члана је 

регулисано да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције 

које су, у складу са законом неспојиве са функцијом одборника, што значи да је функција председника општине 

неспојива са функцијом одборника Скупштине општине. Ставом 2. и 3. истог члана Закона о локалним изборима је 

прописано да одборник може поднети оставку усмено на седници Скупштине јединице локалне самоуправе и да после 

подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао 

мандат.  

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. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-40/1-1/1/2020-02 од 26.08.2020.године 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************* 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.16      27. август 2020. године 

 

Страна 3 

5 
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и 5. и став 3. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 

34/10-Одлука УС, 54/11, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина општине Нова Варош, на 

седници одржаној 26.08.2020.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ БЈЕЛИЋ БРАНКУ, доктору ветеринарске медицине из Нове Вароши, престао 

мандат одборника у Скупштини општине Нова Варош, са изборне листе "Александар Вучић – за нашу децу", јер је 

именовани  поднео оставку на мандат одборника због избора на функцију заменика председника општине.   

 2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном  листу општине Нова Варош". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одборник Бјелић Бранко из Нове Вароши, је на седници Скупштине општине Нова Варош од 26.08.2020. 

године,  поднео  усмено оставку на  мандат одборника у Скупштини општине због избора на функцију заменика 

председника општине, а која је неспојива са функцијом одборника.  

 Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр. бр.129/07, 34/10-

Одлука УС, 54/11, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), регулисано је да одборнику престаје мандат 

одборника пре истека времена на које је изабран, подношењем оставке на мандат одборника. Тачком 5.истог члана је 

регулисано да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције 

које су, у складу са законом неспојиве са функцијом одборника, што значи да је функција заменика председника 

општине неспојива са функцијом одборника Скупштине општине. Ставом 2. и 3. истог члана Закона о локалним 

изборима је прописано да одборник може поднети оставку усмено на седници Скупштине јединице локалне самоуправе 

и да после подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику 

престао мандат.  

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. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-40/1-2/1/2020-02 од 26.08.2020.године 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************* 

6 
На  основу члана 44. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2019 и 

4020) и члана 62, 63 и 80. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош, ("Службени лист општине Нова Варош, 

бр. 16/2019), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 26.08.2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 1. У Мандатно - имунитетску комисију Скупштине општине Нова Варош, именују се: 

 

 - ШАПОЊИЋ ПРЕДРАГ 

 - ДИЛПАРИЋ МИЛЕНКА 

 - БОРАНИЈАШЕВИЋ СЛАВЕНКО 

 2. Комисија разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини 

извештај са предлогом за потврђивање мандата новом одборнику у случају престанка мандата одборника чији је мандат 

потврђен. 

 Разматра извештај Општинске изборне комисије и уверење о избору за одборника и подноси Скупштини 

извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника.  

 Разматра питања примене и ускраћивања имунитета одборника у случајевима предвиђених Статутом и друга 

питања у вези са мандатно имунитетским правима одборника.  

 У поступку верификације мандата одборника Комисија ради на начин утврђен Пословником за рад Комисије 

за потврђивање мандата, на конститутивној седници.  

 3. Мандат именованим члановима Комисије траје до истека мандата Скупштине, која их именује. 

 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

Број:06-40/2/2020-02 од 26.08.2020 године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

        Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************* 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.16      27. август 2020. године 

 

Страна 4 

7 
На основу члана 44. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2019 и 

4/2020) и члана 62, 63 и 78. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош,  ("Службени лист општине Нова 

Варош", бр.16/2019), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 26.08.2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 1. У Административни одбор Скупштине општине Нова Варош, именује се : 

 -АЛИЈА МУЈАГИЋ 

 -СТАНА ГОЛУБОВИЋ 

 -СЛАВИЦА БЈЕЛИЋ 

 -ИВАНА ПУРИЋ 

 -ЛУКА КОЈОВИЋ 

 2. Административни одбор припрема и предлаже прописе којима се уређују питања и остваривању права и 

дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и предлог појединачних аката о 

накнадама одборницима, доноси појединачне акте о статусним питањима и накнадама изабраних, именованих и 

постављених лица у органима општине.  

 3. Мандат именованим члановима Административног одбора траје до истека мандата Скупштине, која их 

именује. 

 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Нова Варош».  

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-40/3/2020-02 од 26.08.2020 године 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

        Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************* 

8 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Нова Варош ("Службени 

лист Општине Нова Варош" бр. 4/2019 и 4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 26.08.2020. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е    

 1. БРАНКО ПУЦАРЕВИЋ, дипломирани менаџер, из Нове Вароши, именује се за вршиоца дужности 

директора Установе Туристичке организације "Златар" Нова Варош. 

 2. Мандат именованом траје до именовања директора Установе Туристичке организације "Златар" Нова 

Варош, а најдуже годину дана од дана именовања. 

 2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-40/4/2020-02 од 26.08.2020.године 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

        Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************* 

9 
На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона  о локалној самоуправи ("("Службени гласник РС", бр.129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 14.Статута општине Нова Варош ("Службени 

лист  Општине Нова Варош", бр.4/2019 и 4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 26.08.2020. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

1.У Управни одбор Туристичке организације "Златар" Нова Варош именују се:  

-ЉУБИНКО БУЈАКОВИЋ, председник из реда локалне самоуправе 

-ПЕРИЦА ДИВАЦ, члан из реда локалне самоуправе 

-МИЛОЈЕ ЧОЛОВИЋ, члан из реда локалне самоуправе 

-ЉУБОМИР ДИЛПАРИЋ, члан из реда запослених 

-ДРАГОЉУБ ПОПАДИЋ, члан из реда запослених 

 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.16      27. август 2020. године 

 

Страна 5 

2.Мандат именованим траје 4. године. 

       3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу  Општине Нова Варош" 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

БРОЈ:06-40/5/2020-02 од 26.08.2020.године 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

        Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************* 

10 
  На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, 

бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) члана 6. Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике 

и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног 

развоја („Сл. гласник РС“, бр. 24/15, 111/15, 110/16, 16/18), Статута општине Нова Варош и Одлуке о буџету општине 

Нова Варош за 2020. годину . 

 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ 

 ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

  

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош 

за 2020. годину, који је добио предходну сагласност  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

(сагласност број 320-40-02322/2020-09 од 08. маја 2020. године), а који је усвојен од стране Општине Нова Варош, 

МЕЊА СЕ: 

-  тако што у Табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава у табели 3. Мере руралног 

развоја треба да стоји : 
Ред

ни 

бро

ј 

Назив мере Шифр

а мере 

Планирани буџет за 

текућу годину без 

пренетих обавеза (у 

РСД) 

Износ подстицаја по 

кориснику ( %) ( 

нпр.  30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику  

( ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 Инвестиције у 

физичку имовину 

пољопривредних 

газдинства 

101 5.555.000,00 50 100.000,00 0,00 

2 Економске 

активности у 

циљу подизања 

конкурентности у 

смислу додавања 

вредности кроз 

прераду као и на 

увођење и 

сертификација 

система 

безбедности и 

квалитета хране, 

органских 

производа и 

производа са 

ознаком 

географског 

порекла на 

газдинствима 

304 945.000,00 50 100.000,00 0,00 

 УКУПНО  6.500.000,00    
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1. У оквиру тачке 2.3.7. специфични критеријуми у постојећем Програму се наводи да  

„ У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, прихватљиви корисници су пољопривредна 

газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 

квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.  

  У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла (говеда) старост грла мора бити више од 31 месец до 

максимално 5 година. 

- Сектор меса  

 • Прихватљиви корисници су они корисници који у Регистру објеката (у складу са Правилником о 

регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња- Службени гласник РС, 36-2017) 

имају регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних 

оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 

бројлера у турнусу. 

• У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 

3-100 грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-

100 грла квалитетних приплодних крмача.“ 

 

Мења се и гласи : 

„У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 

1-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, односно 1-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.  

  У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла (говеда) старост грла мора бити више од 18 месец до 

максимално 5 година. 

- Сектор меса  

• Прихватљиви корисници су они корисници који у Регистру објеката (у складу са Правилником о 

регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња- Службени гласник РС, 36-2017) 

имају регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних 

оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 

бројлера у турнусу. 

• У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 

1-100 грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 1-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 

грла квалитетних приплодних крмача. 

2.  У оквиру тачке 2.3.10. интезитет помоћи који по постојећем Програму гласи  

„У оквиру Конкурса који ће спровести Локална самоуправа, за ову меру планирано је  да по једном кориснику 

максимални износ повраћаја средстава буде 30% - 50% укупне вредности инвестиције, без ПДВ-а, у зависности од 

броја поднетих захтева.  

- Укупан  износ субвенције по домаћинству је до 80.000,00 динара. 

- Једно газдинство може конкурисати само са једном инвестицијом 

- Максималан износ повраћаја од стране Општине Нова Варош по грлу крупне стоке (уматичене приплодне 

јунице и краве старости до 5 година), је 30% вредности инвестиције одн. максимално 50.000,00 

динара/грлу, за највише 1 грло. Максималан износ повраћаја од стране Општине Нова Варош по грлу 

ситне стоке (овце и козе) је 30% вредности инвестиције одн. максимално 6.000,00 динара/грлу, за 

највише 10 грла.  

- За све инвестиције у оквиру ове мере повраћај је за 10% већи, уколико су носиоци газдинстава жене и 

млади (до 40 година старости).  

Мења се у: 

             „У оквиру Конкурса који ће спровести Локална самоуправа, за ову меру планирано је  да по једном кориснику 

максимални износ повраћаја средстава буде 50% укупне вредности инвестиције, без ПДВ-а, у зависности од броја 

поднетих захтева.  

- Укупан  износ субвенције по домаћинству је до 100.000,00 динара. 

- Једно газдинство може конкурисати само са једном инвестицијом 

- Максималан износ повраћаја од стране Општине Нова Варош по грлу крупне стоке (уматичене приплодне 

јунице и краве старости до 5 година), је 50% вредности инвестиције одн. максимално 60.000,00 

динара/грлу, за највише 1 грло. Максималан износ повраћаја од стране Општине Нова Варош по грлу 

ситне стоке (овце и козе) је 50% вредности инвестиције одн. максимално 6.000,00 динара/грлу, за 

највише 10 грла.  

- За све инвестиције у оквиру ове мере повраћал је за 10% већи, уколико су носиоци газдинстава жене и 

млади (до 40 година старости).  
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3. У оквиру тачке 2.4.10. која гласи: „Интезитет помоћи : У оквиру Конкурса који ће спровести Локална 

самоуправа, за ову меру планирано је да се по једном кориснику максимални износ повраћаја средстава буде 30% 

укупне вредности инвестиције, без ПДВ-а, у зависности од броја поднетих захтева. Максималан износ повраћаја по 

домаћинству је 80.000,00 динара.“ 

Мења се у: „Интезитет помоћи : У оквиру Конкурса који ће спровести Локална самоуправа, за ову меру 

планирано је да се по једном кориснику максимални износ повраћаја средстава буде 50% укупне вредности 

инвестиције, без ПДВ-а, у зависности од броја поднетих захтева. Максималан износ повраћаја по домаћинству је 

100.000,00 динара.“ 

* 
На основу  члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 4/2019 и 

4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 26.08.2020. године, донела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 УСВАЈА СЕ измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Нова Варош за 2020.годину. 

  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-40/6/2020-02 од 26.08.2020.године 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 
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