СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 19. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

1
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС", бр. 14/2009,
53/2010 и 101/2011) и члана 68.Статута општине Нова Варош („Сл.лист општине Нова Варош“, бр.4/2019), на предлог
Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Нова Варош, Општинско
веће општине Нова Варош на седници од 18.12.2019.године, донело је
ПРОГРАМ
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине
Нова Варош за 2020. годину
1. Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Нова
Варош за 2020. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин коришћења средстава од наплаћених новчаних
казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Нова Варош, за активности које се током 2020. године планирају
у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
2.За реализацију овог програма потребно је планирати средства Одлуком о буџету општине Нова Варош за
2020. годину, у износу од 3.550.000,00 динара.
3.Коришћење наведених средстава биће засновано на принципу финансирања програмских задатака из
реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију расхода до нивоа реализованих прихода.
Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према степену приоритета које
одреди Комисија за безбедност саобраћаја на путевима општине Нова Варош.
4. Средства за реализацију овог Програма, у 2020. години, сходно одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС",бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), користиће се за:
Ред. бр.
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Намена
Средства
за
поправљање
инфраструктуре
Санација улица у граду
Хоризонтално сигнализација

Износ
саобраћајне

Израда пројектно техничке документације у
области безбедности саобраћајних токова на
територији општине Нова Варош
Израда саобраћајног пројекта за део града
Превентивно -промотивне активности из
области безбедности саобраћаја
Едукација школске и предшколске деце о
безбедности у саобраћају
Организовање израде и поделе промотивног
материјала за спровођење акције безбедности
саобраћаја
Набавка опреме
Материјалнотехничко
опремање
органа
надлежних за послове безбедности саобраћаја-

500.000,00

500.000,00
1.000.000,00
300.000,00
700.000,00

2.050.000,00
50.000,00
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Набавка и постављање вертикалне сигнализације
УКУПНО:

19. децембар 2019. године
2.000.000,00
3.550.000,00

5. Стручне и административно техничке послове за реализацију овог програма и пројеката као и надзор над
извршењем уговорених обавеза спроводи Општинска управа Нова Варош и Одељење за инвестиције и јавне набавке
6. Програм објавити у "Службеном листу општине Нова Варош".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-101/2/2019-03 од 18.12.2019.године
ПРЕДСЕДНИК
Општиснког већа
Радосав Васиљевић, с.р.
*******************************************************************************************************

2
На основу члана 181. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе («Сл.гласник РС», бр.21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 68. Статута општине Нова Варош ("Службени лист
општине Нова Варош", бр.4/2019) и члана 46. Пословника о раду Општинског већа општине Нова Варош („Сл.лист
општине Нова Варош“, бр.16/2016), Општинско веће на седници одржаној 18.12.2019.године, донело је следеће
РЕШЕЊЕ

1.Љубица Гордић из Нове Вароши, разрешава се дужности члана Жалбене комисије општине Нова Варош.
2.Ово решење је коначно.
3.Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нова Варош“.
Образложење
Чланом 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(«Сл.гласник РС», бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), прописано је да Жалбену комисију именује, односно образује
Општинско веће, а чланом 181.истог Закона је прописано да се члан Жалбене комисије, може разрешити дужности.
Сходно предње изнетом, одлучено је као у диспозитиву решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења није допуштена жалба, али се може покренути управни спор.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ:06-101/34/2019-03 од 18.12.2019.године
Решење доставити:
-Именованом
-А/А
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Радосав Васиљевић, с.р.
*******************************************************************************************************
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3
На основу члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(«Сл.гласник РС», бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 68. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине
Нова Варош", бр.4/2019) и члана 46. Пословника о раду Општинског већа општине Нова Варош („Сл.лист општине Нова
Варош“, брт.16/2016), Општинско веће на седници одржаној 18.12.2019.године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ

1.Верољуб Боранијашевић из Нове Вароши, именује се за члана Жалбене комисије општине Нова Варош.
2.Задатак Жалбене комисије је да одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим
правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног јавног конкурса.
Жалбена комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова и доноси пословник о раду Комисије.
Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Општиснком већу.
3.Мандат именованом траје до окончања мандата Жалбене комисије.
4.Чланови Жалбене комисије имају право накнаде за рад чију висину одређује Веће.
5.Стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију врши орган управе код кога се
обезбеђују средства за рад Комисије.
6.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а исто објавити у „Службеном листу општине Нова Варош“.
Образложење
Чланом 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(«Сл.гласник РС», бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), прописано је да Жалбену комисију именује, односно образује
Општинско веће.
Сходно предње изнетом, одлучено је као у диспозитиву решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ: 06-101/35/2019-03 од 18.12.2019.године
Решење доставити:
-Именованој
-А/А
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Радосав Васиљевић
*******************************************************************************************************

Страна 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.20

19. децембар 2019. године

САДРЖАЈ

1.
2.
3.

Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Нова Варош за 2020. Годину..............................................................................
Решење о разрешењу члана Жалбене комисије општине Нова Варош..................................................
Решење о иемновању члана Жалбене комисије општине Нова Варош...................................................

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

1
2
3

