СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 8. НОВА ВАРОШ, 30. ОКТОБАР 2014. 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), на предлог Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Нова Варош, Општинско веће општине Нова Варош на седници од 24.10.2014.године, донело је

ПРОГРАМ
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине
Нова Варош за 2015. годину
1. Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Нова
Варош за 2015. 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 2015. 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
2015. годину, у износу од 4.000.000,00 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 2015. 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.
I
1.
2.
II
1.
III
1.
IV
1.
2.
3.

Намена
Средства за поправљање саобраћајне инфраструктуре
Санација улица у граду
Изградња закошених ивичњака на пешачким прелазима на територији града, за
потребе лица са инвалидитетом
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
Набавка опреме
Материјално- техничко опремање органа надлежних за послове безбедности
саобраћајаНабавка и постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације
Постављање заштитне ограде у зонама школа
УКУПНО:

Износ
1.500.000,00
300.000,00
950.000,00
50.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
4.000.000,00
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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 Дирекција за изградњу општине Нова
Варош.
6. Програм објавити у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ:06-33/4/2014-03 од 24.10.2014.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Димитрије Пауновић, с.р.

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

2
На основу члана 6. ст.5. до 7.а став 2.Закона о порезима на имовину ("Сл.гласник РС, бр.26/01, 45/02, 80/02,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. тачка 2) Закона о изменама и допунама
Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 47/13) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист
општине Нова Варош", бр. 10/2008), Општинско веће општине Нова Варош, на седници одржаној 24.10.2014.године,
донело је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Нова Варош.
Члан 2.
Констатује се да је на територији општине Нова Варош одређено три зоне за утврђивање пореза на имовину,
према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима
општине Нова Варош, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона и
ТРЕЋА зона и да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на
територији општине Нова Варош износе:

Врсте непокретности

1. Грађевинско земљиште

Зона

прва

друга

трећа

1.180,40

1.180,40

1180,40
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2. Пољопривредно земљиште

13,00

3. Шумско земљиште
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13,78

13,78

45,83

45,83

4. Станови

43.887,10

35.109,68

21.309,00

5. Куће за становање

41.303,00

31.306,00

21.309,00

6. Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе за обављање
делатности

55.207,87

44.166,30

30.050,38

7. Гараже и гаражна места

18.510,00

13.578,06

8.646,12

Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Нова Варош и на интернет страни www.novavaros.rs

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова Варош”, а
примењује се од 1. јануара 2015. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Бр. 06-33/38/2014-03 од 24.10.2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Димитрије Пауновић, с.р.

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

