СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ

.

РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 4. НОВА ВАРОШ, 04. МАЈ 2010. ГОДИНЕ

1
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС" бр 54/09)и члана 40.
Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 10/2008), Скупштина општине Нова Варош на
седници одржаној 13.04. 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о ангажовању предузећа за ревизију које ће извршити екстерну ревизију завршног рачуна буџета Општине Нова
Варош за 2009. годину
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се ангажовање предузећа за ревизију финансијских извештаја који чине садржај
завршног рачуна буџета Општине Нова Варош за 2009. годину.
Члан2.
За финансијске извештаје, који чине садржај завршног рачуна буџета Општине Нова Варош за 2009. годину
и који подлежу ревизији ангажоваће се предузеће за ревизију, у складу са законом којим се уређује рачуноводство и
ревизија.
Члан 3.
Предузеће за ревизију финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Нова Варош за 2009.
годину мора да испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја, прописане законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 4.
Поступак јавне набавке за избор предузећа за екстерну ревизију финансијских извештаја спровешће се у
складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 5.
Плаћање услуга екстерне ревизије вршиће се из средстава буџета Општине Нова Варош за 2010. годину.
Члан 6.
За спровођење ове Одлуке задужује се Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет општинске
управе општине Нова Варош.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у"Службеном листу општине Нова Варош"
Број: 06-7/1/2010-02 од 13.04.2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
********************************************************************************************************
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На основу члана 43. Закона о управљању отпадом ("Сл. гл. РС", бр. 36/09), и члана 40. Статута општине
Нова Варош ("Сл. лист Општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине на седници одржаној 27.04.2010. год.
доноси

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РАД ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН ИЛИ
ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА И ОТПАДА ОД РУШЕЊА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Члан 1.
Овом одлуком одређује се локација за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или одлагање
грађевинског отпада од рушења објеката на територији општине.
Члан 2.
Локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења на територији општине налази се на кат.
парцели број 333/2, у површини од 1.33,00 ха, Потес "БАЊИЦА" КО ЧЕЛИЦЕ.
Члан 3.
Сврха одређивања локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења на територији општине је
да се спречи неконтролисано одлагање ове врсте отпада, а самим тим формирање дивљих депонија на територији
општине.
Члан 4.
Овом одлуком општина Нова Варош се обавезује да локацију из члана 2. ове Одлуке обезбеди и опреми
сходно Закону.
Члан 5.
Финансијска средства за изградњу локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења на
територији општине Нова Варош ће се обезбедити из наменских средстава буџета, кредита, донација и средстава
правних и физичких лица која управљају отпадом, накнада и других извора финансирања, у складу са законом.
Члан 6.
Одређује се Дирекција за градско грађевинско земљиште и изградњу за одржавање предметне локације, а
иста ће са субјектима који одлажу отпад, закључити Уговор који ће регулисати права и обавезе уговорених страна.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број: 06-7/19/2010 од 22.04.2010. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
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На основу члана 46. и 27. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС",број 72/09 и 81/09) и члана 40.
Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош", број 10/08) Скупштина општине Нова Варош, на
седници одржаној 27.04.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ЦЕНТАР 1»
У НОВОЈ ВАРОШИ
Члан 1.
Приступа се изради измене и допуне Плана детаљне регулације «Центар 1» у Новој Вароши («Службени
лист Општине Нова Варош», број 9/2009.године), у даљем тексту : Измене и допуне ПДР-а.
Члан 2.
Измена и допуна ПДР-а се односи на саобраћајно решење на делу прикључка на Магистрални пут
саобраћајнице до Зоне која је по намени «Пословање-делатности» лоцирана у источном делу границе постојећег ПДР-а.
Предлог границе измене Плана почиње на југу од тромеђе кат. парц.бр. 400/1, 397/4 и 398/4 и наставља у
смеру казаљке на часовнику, пратећи ободе кат.парц.бр.397/4, 397/3, 398/1, 397/2 и 418/1 у дужини од 24м, пресеца је и
наставља ободом кат.парц.бр.437, 438, 439 и 442, ломи се и наставља ка северу пратећи планирану парцелу Стадиона до
Магистралног пута који пресеца и наставља пратећи северну страну пута по планираној регулацији у дужини од око
180м, ломи се и наставља да прати планирану регулацију саобраћајнице у дужини од око 100м, ломи се пресецајући
планирану саобраћајницу и наставља ободом кат.парц.бр. 401/1, пресеца кат.парц.бр. 400/1 и долази до почетне тромеђе
кат.парц.бр.400/1, 397/4 и 398/4 где се граница завршава.
Обухват границе плана се налази у КО Нова Варош и захвата површину од 4,0ха.
Графички приказ обухвата измене и допуне Плана је саставни део Одлуке.
Члан 3.
Измена ПДР-а састоји се из:
текстуалног дела: правала уређена и правила грађења;
графичког дела и
документационг дела
Члан 4.
Графички део плана састоји се:
1) извода из Регулационог плана Р 1:2 500
2) Геодетске подлоге Р 1:1000
3) плана саобраћаја Р 1: 1000
4) плана парцелације Р 1: 1000
5) плана намене пворшина Р 1: 1000
6) плана изградње и регулације Р 1:1000 и
7) плана мреже и објеката комуналне инфраструктуре Р1:1000.
Члан 5.
Циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу објекта бензиске станице на кат. парц.бр. 397/2
КО Нова Варош и одговарајућег саобраћајног приступа.
Члан 6.
Носилац израде пројекта измене и допуне ПДР-а је «Инфоплан» д.о.о. из Аранђеловца, са седиштем у Улици
Краља Петра I бр.29.
Трошкове израде сносиће Наручилац посла.
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Члан 7.
Рок за израду Плана је 60 дана од дана супања на снагу ове Одлуке.

Члан 8.
Пре подношења Предлога Плана Скупштини општине, исти доставити Урбанистичкој служби која га
припрема за стручну контролу од стране Комисије за Планове.
После извршене стручне контроле, Нацрт Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30-дана.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у «Службеном листу Општине Нова Варош».

Број: 06-7/20/2010-02 од 27. 04. 2010.godine
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
********************************************************************************************************
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Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 13.04.2010. године, на основу члана 40. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007), члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Нова
Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 1/2008), донела је

РЕШЕЊЕ

1. ВЕСНА ЦУПАРИЋ из Нове Вароши, разрешава се дужности в.д. директора Установе Туристичко
спортског центра «Златар» Нова Варош.
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Нова Варош».

БРОЈ: 06-7/7/2010-02 од 13.04.2010. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
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Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 13.04.2010. године, на основу члана 40. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007), члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Нова
Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 1/2008), донела је

РЕШЕЊЕ
1. ЂОРЂЕ ОБУЋИНА из Нове Вароши, именује се за вршиоца дужности директора Установе Туристичко
спортског центра «Златар» Нова Варош.
2. Мандат именованом траје до именовања директора Установе Туристичко спортског ценра «Златар» Нова
Варош, а најдуже годину дана од дана именовања.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Нова Варош».

БРОЈ: 06-7/8//2010-02 од 13.04.2010. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
********************************************************************************************************
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007),
члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр.25/2000,
25/2002 и 108/2005) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош"
бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 27.04.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. НЕДОВИЋ ЉУБИША, из Нове Вароши, дипломирани машински инжењер, именује се за директора ЈП
«3. Септембар» Нова Варош.
2. Мандат именованом траје 4. године.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Нова Варош».

БРОЈ: 06-7/18/2010-02 од 27.04.2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/2007), члана
40. став 1. тачка 9.Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош", бр.10/2008), Скупштина
општине Нова Варош, на седници одржаној 27.04.2010. године донела је
РЕШЕЊЕ

1. МИЛКА ШОШКИЋ из Нове Варош, разрешава се дужности члана Управног одбора Туристичко
спортског центра "Златар" Нова Варош, из реда запослених.
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-7/23/2010/02 од 27.04.2010. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине општине
Предраг Шапоњић, с.р.
********************************************************************************************************
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На основу члана 32, став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/2007), члана
40. став 1. тачка 9. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 10/2008), Скупштина
општине Нова Варош, на седници одржаној 27.04.2010. године донела је
РЕШЕЊЕ

1.

КУРТОВИЋ ЛЕЈЛА из Нове Вароши, именује се за члана Управног одбора Туристичко спортског центра

"Златар" Нова Варош, из реда запослених.
2. Мандат именованој траје четири године.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-7/24/2010-02 од 27.04.2010. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине општине
Предраг Шапоњић, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09) и члана
40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова
Варош, на седници одржаној 27.04.2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. ПУЗОВИЋ АНА из Пријепоља, разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе "Вук
Стефановић Караџић" Јасеново, из реда запослених.
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-7/25/2010-02 ОД 27.04. 2010. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине општине
Предраг Шапоњић, с.р.
********************************************************************************************************
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09) и члана
40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова
Варош, на седници одржаној 27.04.2010.године, донела је

РЕШЕЊЕ

1.

КАЈЕВИЋ МЕРСУДИН из Пријепоља, именује се за члана Школског одбора Основне школе "Вук

Стефановић Караџић" Јасеново из реда запослених.
2. Мандат именованом траје до истека мандата Школског одбора.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош"

БРОЈ: 06-7/26/2010-02 ОД 27.04.2010. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине општине
Предраг Шапоњић, с.р.

Страна 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

04. мај 2010. године

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

11
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009), члана 40. и 48. став 2.
Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008) и члана 39. став 2. Пословника о
раду Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.11/2008 и 1/2009), Скупштина
општине Нова Варош на седници одржаној 27.04.2010.године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ПАУНОВИЋ РАДОМИР, разрешава се дужности члана Комисије за планове Скупштине општине Нова
Варош.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број:06-7/27/2010-02 од 27.04.2010.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине општине
Предраг Шапоњић, с.р.
********************************************************************************************************
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На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009), члана 40. и 48. став 2.
Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008) и члана 39. став 2. Пословника о
раду Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.11/2008 и 1/2009), Скупштина
општине Нова Варош на седници одржаној 27.04.2010.године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ПРЕДРАГ ДИЛПАРИЋ из Нове Вароши, именује се за члана Комисије за планове Скупштине општине
Нова Варош.
2. Мандат именованом траје 4. године.
3. Задатак Комисије је да обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената, као
и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број:06-7/28/2010-02 од 27.04.2010.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине општине
Предраг Шапоњић, с.р.
********************************************************************************************************
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној смоуправи («Сл.гласник РС», бр. 129/07) и члана 40.
став 1. тачка 9. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина
општине Нова Варош, на седници одржаној 27.04.2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1.

МЛАЂЕНОВИЋ ЗОРАН из Нове Вароши, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Дирекције за

грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош, из реда запослених.
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-7/29/2010-02 од 27.04.2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине општине
Предраг Шапоњић, с.р.
********************************************************************************************************
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Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 27.04.2010. године, на основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној смоуправи («Сл.гласник РС», бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Нова Варош
("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), донела је
РЕШЕЊЕ

1.

ГРБИЋ ДЕЈАН из Нове Вароши, именује се за члана Надзорног одбора Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу општине Нова Варош, из реда запослених.

2. Мандат именованом траје 4. године.
3.Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ:06-7/30/2010-02 од 27.04.2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине општине
Предраг Шапоњић, с.р.
********************************************************************************************************
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/2007), члана
40. став 1. тачка 9.Статута општине Нова Варош ("Службени лист

Општине Нова Варош", бр.10/2008) и члана

29.Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова варош бр.1/98 од 20.11.1998.године и 4/2003
од 24.03.2003.године, Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 27.04.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1.

РАЈИЋ ЗОРАН из Нове Вароши, р а з р е ш а в а се дужности председника Управног одбора Дирекције за

грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош.
2.

Именовани ће наставити да обавља дужност члана Управног одбора Дирецкије за грађевинско земљиште и

изградњу општине Нова Варош.
3.

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

БРОЈ: 06-7/31/2010-02 од 27.04.2010.ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине општине
Предраг Шапоњић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/2007), члана
40. став 1. тачка 9. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 10/2008), и члана
29.Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош бр.1/98 од 20.11.1998.године и 4/2003
од 24.03.2003.године, Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 27.04.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. ДРОМЊАКОВИЋ РАДОЈКО из Нове Вароши, и м е н у ј е се за председника Управног одбора Дирекције за
грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош.
2. Мандат именованом траје до истека мандата Управног одбора.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу Општине Нова Варош".
БРОЈ: 06-7/32/2010-02 од 27.04.2010. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине општине
Предраг Шапоњић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр.129/07),
Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 27.04.2010.године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ЧИЧИЋ ЋАМИЛУ, дипл. машинском инжењеру из Нове Вароши, престао
мандат одборника у Скупштини општине Нова Варош, са изборне листе "Санџачка демократска партија - др Расим
Љајић", јер је именовани поднео оставку на мандат одборника.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Сл. листу општине Нова Варош".
Образложење
Одборник Чичић Ћамил из Нове Вароши, је на седници Скупштине општине Нова Варош од 27.04.2010.
године, поднео усмено оставку на мандат одборника у Скупштини општине Нова Варош.
Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр.129/07), регулисано је
да одборнику престаје мандат одборника пре истека времена на које је изабран, подношењем оставке на мандат
одборника. Ставом 2. и 3. истог члана Закона о локалним изборима је прописано да одборник може поднети оставку
усмено на седници Скупштине јединице локалне смоуправе 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 Београд, у року од 48. часова
од дана доношења решења.
Број:06-7/35/2010-02од 27.04.2010.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине општине
Предраг Шапоњић
********************************************************************************************************
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На основу члана 72. Статута општине Нова Варош (Службени лист општине Нова Варош, број 10/2008),Општинско
веће на седници одржаној 30.03.2010. године, донело је следећу:
ОДЛУКУ
о обезбеђењу средстава за подстицај сточарској производњи,
кроз субвенционисање вештачког осемењавања
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин расподеле подстицајних средстава за субвенционисање вештачког
осемењавања, на територији општине Нова Варош у 2010. години.
Члан 2.
Право на коришћење подстицајних средстава, под условима утврђеним овом Одлуком имају физичка лица носиоци пољопривредних газдинстава, под условом да су:
1.
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту Регистар);
2.
власници грла за која ће користити подстицајна средства или је власник грла члан пољопривредног
газдинства подносиоца захтева;
3.
доставили Служби за пољопривреду општине Нова Варош фотокопију Пасоша за грло које се осемењава;

Страна 12
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доставили Служби за пољопривреду општине Нова Варош Потврду о осемењавању издату од ветеринарске
станице која је извршила осемењавање.
Члан 3.
Овом Одлуком уређују се права и обавезе свих заинтересованих страна:
•
Општине Нова Варош, коју представља Председник општине (у даљем тексту Наручилац
услуге);
•
Ветеринарских станица и ветеринарских амбуланти које послују на територији општине Нова
Варош ( у даљем тексту Давалац услуге) које потписују међусобни уговор , као и
•
Пољопривредних газдинстава корисника подстицајних средстава.

2. Власник грла, након извршеног осемењавања, ветеринару плаћа пун износ.
3. Наручилац сноси трошкове од 1.000,00 динара по једном вештачком осемењавању, које ће уплатити на
наменски текући рачун пољопривредног газдинства, а најкасније 30 дана од извршеног осемењавања.
4. Наручилац се обавезује да пољопривредном газдинству надокнади уговорени део трошкова само за прво
осемењавање у току године, док за сва наредна, уколико прво није успело, трошкове у потпуности сноси власник.
5. Наручилац задржава право да у анексу уговора, ако процени да је то неопходно, промени удео свог учешћа у
трошковима вештачког осемењавања.
6. Давалац услуге је дужан да за сваку извршену услугу која је предмет ове одлуке достави одговарајућу потврду,
која мора бити потписана од стране власника грла и ветеринара који је извршио вештачко осемењавање.
7. Један примерак потврде о извршеном плаћању Давалац услуге оставља власнику грла, други примерак
доставља Наручиоцу услуге, а по један примерак задржава за своје потребе.
8. Давалац услуге дужан је да два пута у току месеца доставља потврде о извршеном осемењавању и то од 1-15. и
од 16-30/31. у месецу.
9. Давалац услуге дужан је да у складу са правилима струке изврши одабир квалитетног семена, водећи рачуна о
расним, здравственим и старосним карактеристикама грла.
10. Давалац услуге се обавезује на минимални, гарантовани проценат успешности осемењавања од 85% у односу
на укупан број осемењених грла у одређеном периоду. Ветеринарске станице и ветеринарске амбуланте су у
обавези да наручиоцу послова достављају тромесечне извештаје о извршавању послова у којима су наведени
подаци о власницима осемењених говеда, бројеви ушних маркица говеда која нису остала стеона, разлози
повађања и мере које су предложене власнику животиње које нису остале стеоне.
11. Анализу успешности осемењавања вршиће стручна служба Наручиоца услуге, најмање једном у 3 месеца, а на
основу повратних информација са терена, тј. од власника грла и извештаја ветеринарских станица и амбуланти.
12. Свако кршење одредби уговора или евентуалне злоупотребе од стране ветеринарских станица, биће
санкционисане прекидом даље сарадње. Власник стоке може захтевати накнаду штете настале поновним
осемењавањем ако се утврди да је одговорност за насталу штету на даваоцу услуга (ветеринарска станица).
Члан 4.
Исплату подстицајних средстава на основу ове Одлуке вршиће Служба за буџет и финансије СО Нова Варош
корисницима на наменски рачун пољопривредног газдинства, отворен код пословне банке.
Исплата подстицајних средстава извршиће се након спроведеног поступка утврђивања
испуњености услова из ове Одлуке.
Члан 5.
Подстицајна средства исплаћују се по редоследу подношења захтева, до износа финансијских средстава
предвиђених Буџетом општине за ову намену.
Члан 6.
Ова Одлука важи за осемењена грла од 1.01.-31.12. 2010. године.
БРОЈ: 06-6/25/2010-03 од 30.03.2010. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК

Страна 13
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Општинског већа
Славиша Пурић, с.р.
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На основу члана 6. став 1. тачка 3. и члана 11. - 18. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник РС", бр.62/2006), члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008) и
члана 10. Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова
Варош", бр.1/2010), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 27.04.2010.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ТАРИФЕ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА ЗА 2010.ГОДИНУ

Члан 1.
У Тарифи локалних комуналних такса за 2010.годину ("Службени лист општине Нова Варош", бр.1/2010) у
тарифном броју 15. став 1. алинеја 2. мења се и гласи:
-"За приватне предузетнике................................100,00 динара".
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".
БРОЈ: 06-7/35-01/2010-02 од 27.04.2010.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Предраг Шапоњић, с.р.
********************************************************************************************************
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САДРЖАЈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Одлука о ангажовању предузећа за ревизију које ће извршити екстерну ревизију завршног рачуна
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