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РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 

 

 

 

 

1  
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник РС» , бр. 129/07, члана 63. Закона о 

буџетском систему ( «Сл. Гласник РС», бр.54/2009 и 73/2010)) и члана 40. Статута општине Нова Варош, ( « Службени 

лист општине Нова Варош « бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 29.11.2010. године , 

донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 

ЗА 2010. ГОДИНУ ( I РЕБАЛАНС)   

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о буџету општине Нова Варош za 2010. годину бр. 06-43/6/2009-02 од 30.12.2009.годинe (« 

Службени лист општине Нова Варош» бр.1/2010), врше се следеће измене и допуне: 

 

 У члану 1. Општи део-Приходи и примања буџета , износ од " 384.150.000,00» динара замењује се износом од  

«371.555.000,00» дин. 

 

Члан 2. 

 У члану 4.План прихода буџета за 2010. годину врше се следеће измене и допуне: 

 Додаје се конто 321311-Нераспоређени вишак прихода из претходних година у износу од»1.022.121,48« дин. 

 На конту 716110-Комунална такса на истицање фирме, износ од " 39.000.000,00" дин. замењује се износом 

од" 31.000.000,00" дин. 

 На конту 733150-Teкући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина, износ од « 

106.000.000,00 дин. замењује се износом од « 100.895.000,00» дин 

 На конту 733250-Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина, износ од « 

10.000.000,00 дин. замењује се износом од « 2.270.000,00» дин 

  На конту 741540-Накнада за коришћење обала у пословне сврхе, износ од « 52.000.000,00 дин. замењује се 

износом од « 58.000.000,00» дин 

 Додаје се нови конто 744150-Текући добровољни трансфери о физичких и правних лица у корист нивоа 

општине, у износу од"117.878,52" динара. 

 На конту 771111-Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,износ од» 1.700.000,00» дин. замењује се 

износом од « 2.300.000,00» дин 

 На конту 921950-Примања од продаје  домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина ,износ од» 

500.000,00» дин. замењује се износом од « 1.000.000,00» дин 

 

Члан 3. 

 У члану 6. Издаци буџета по основним наменама, врше се следеће измене: 

 На конту 414- Социјална давања запосленима, износ од "5.026.000,00" дин. замењује се износом  

од"4.626.000,00"дин. 

  На конту 417- Дневнице одборника, износ од "800.000,00" дин. замењује се износом од "1.200.000,00"дин. 

  На конту 421- Стални трошкови, износ од "26.739.000,00" дин. замењује се износом од "27.999.000,00"дин. 

 На конту 423- Услуге по уговору, износ од "10.890.000,00" дин. замењује се износом  од"12.150.000,00"дин. 

  На конту 424- Специјализоване услуге, износ од "34.586.000,00" дин. замењује се износом  

од"33.886.000,00"дин. 

 На конту 425- Текуће поправке и одржавања, износ од "10.900.000,00" дин. замењује се износом  

од"9.235.000,00"дин. 

 На конту 451- Субвенције нефинансијским корпорацијама, износ од 10.000.000,00"дин. замењује се износом 

од "7.200.000,00" дин. 
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 На конту 463- Трансфери осталим нивоима власти, износ од "54.571.850,00" дин. замењује се износом 

"50.581.850,00"дин. 

 На конту 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ од "5.055.000,00" дин. замењује се износом 

"4.375.000,00"дин. 

  На конту 481- Дотације невладиним организацијама, износ од "21.900.000,00" дин. замењује се износом 

"22.400.000,00"дин. 

  На конту 482- Остали порези, износ од "530.000,00" дин. замењује се износом "9.730.000,00"дин. 

  На конту 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, износ од "1.250.000,00" дин. замењује се износом 

"2.550.000,00"дин. 

 На конту 511- Зграде и грађевински објекти, износ од "73.350.000,00"дин замењује се износом 

"62.250.000,00"дин. 

  На конту 541- Грађевинско земљиште, износ од "10.000.000,00"дин замењује се износом "4.000.000,00"дин. 

 На конту 611- Отплате кредита домаћим кредиторима, износ од "13.400.000,00"дин замењује се износом 

"14.220.000,00"дин. 

 

Члан 4. 

 У члану 7   . Посебан део, врше се измене и допуне расхода буџета и то: 

 

 У разделу 1 Скупштински послови, функција 110 - Извршни и законодавни органи, врше се следеће 

измене и допуне: 

 На позицији 4/1, конто 417110- одборнички додатак, износ од "800.000,00"дин. замењује се износом од 

"1.200.000,00" дин. 

 На позицији 7/1, конто 423190- остале административне услуге-уговор о делу, износ од  

"2.700.000,00" дин. замењује се износом од "3.050.000,00 " дин. 

 На позицији7/2, конто 423320- Котизација, износ од "50.000,00" дин. брише се. 

 

 На позицији 7/3, конто 423410- Услуге штампања, износ од  "100.000,00 " дин. брише се. 

 Отвара се нова позиција 7/7, конто 423910-Остале опште услуге-игре особа са хендикепом, у износу од" 

1.000.000,00"дин. 

 На позицији 11/1, конто 451190- Подршка програму за младе, износ од "800.000,00" дин. замењује се износом 

од "1.200.000,00 " дин. 

 На позицији 13/1, конто 472710- Студентске стипендије, износ од "2.400.000,00" дин. замењује се износом од 

"1.770.000,00 " дин. 

 На позицији 13/4, конто 472710- Остале награде школама, износ од "100.000,00" дин. замењује се износом од 

"50.000,00 " дин. 

 На позицији 14/1, конто 483110- Новчане казне и пенали по решењу судова, износ од "800.000,00" дин. 

замењује се износом од "2.100.000,00 " дин. 

 На позицији 17/1, конто 611410 Отплата главнице домаћим пословним банкама, износ од "13.400.000,00" 

дин. замењује се износом од "14.220.000,00 " дин. 

 

 

 У разделу 2 Општинска управа, функција 130 Опште услуге, врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији21/1, конто 414110- Породиљско боловање, износ од "1.700.000,00" дин. замењује се износом 

"2.300.000,00" дин. 

 На позицији 21/3, конто 414310- Отпремнине, износ од "2.550.000,00" дин. замењује се износом 

"1.550.000,00" дин. 

 На позицији 24/1, конто 421110- Трошкови платног промета, износ од "700.000,00" дин. замењује се износом 

"1.300.000,00" дин. 

 На позицији 24/4, конто 421310- Комуналне услуге, износ од "500.000,00" дин. замењује се износом 

"660.000,00" дин. 

 На позицији 27/5, конто 424910- Учешће у пројектима ЕУ, износ од "1.000.000,00" дин. брише се. 

 На позицији 28/1, конто 425110- Текуће поправке и одржавање зграда, износ од "1.100.000,00" дин. замењује 

се износом "800.000,00" дин. 

 

 

 На функцији 840- Друштвене организације и удружења, врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 34/2, конто 481990- ОО Црвеног крста Нова Варош, износ од "800.000,00" дин. замењује се 

износом "850.000,00" дин. 

 На позицији 34/21, конто 481940- Савез слепих Србије-Пријепоље, износ од "35.000,00" дин. замењује се 

износом "45.000,00" дин. 

 На позицији 34/25, конто 481940- Удружење пензионера Нова Варош, износ од "100.000,00" дин. замењује се 

износом "170.000,00" дин. 
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 На позицији 34/26, конто 481990 -Локални савет за запошљавање, износ од "1.300.000,00" дин. замењује се 

износом "1.350.000,00" дин. 

 Додаје се позиција 34/35, конто 481990- Донације осталим непрофитним институцијама,  у износу од 

"320.000,00" дин.  

 

 На функцији 920-Средње образовање – Гимназија «Пиво Караматијевић» врше се следеће измене и 

допуне: 

 На позицији 35/8, конто 463000 -Остали текући расходи, износ од "1.950.000,00" дин. замењује се износом од 

"2.600.000,00" дин. 

 

 На функцији 920-Средње образовање – "Техничка школа"- Нова Варош, врше се следеће измене и 

допуне: 

 На позицији 36/2, конто 463000 -Стручно усавршавање запослених, износ од "265.000,00" дин. замењује се 

износом  од"315.000,00" дин. 

 На позицији 36/3, конто 463000 -Средства за такмичење ученика, износ од "70.000,00" дин. замењује се 

износом  од"20.000,00" дин. 

 

 На функцији 912- Основно образовање, ОШ »Живко Љујић» Нова Варош, врше се следеће измене и 

допуне: 

 На позицији 37/8, конто 463000 -Средства за адаптацију старе школе, износ од "1.710.000,00" дин. брише се. 

 

 На функцији 912- Основно образовање, ОШ »» Кнезова Рашковића » Божетићи, врше се следеће 

измене и допуне: 

 На позицији 38/8, конто 463000- Средства зашколу у Љепојевићима-водовод, износ од "1.140.000,00" дин. 

брише се. 

 

  

 

 На функцији 912- Основно образовање, ОШ » Гојко Друловић » Радоиња, врше се следеће измене и 

допуне:  

 Брише се позиција 41/10, конто 463000- Средства за адаптацију школе у  Радоињи-грејање, у 

износу од "2.850.000,00" дин. 

 На функцији 912- Основно образовање, ОШ » Вук Караџић » Јасеново, врше се следеће измене и 

допуне:  

 На позицији 42/7, конто 463000 -Зграде и грађевински објекти, износ од "1.045.000,00" дин. замењује се 

износом од "645.000,00" дин 

 На функцији 420- Пољопривреда, врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 46/1, конто 451000- Средства за подстицај и развој пољопривреде-ИПА, износ од "2.700.000,00" 

дин. брише се. 

 На функцији 700- Здравствена заштита,  Дом здравља Нова Варош, врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 47/3,конто 463000- Изградња објекта за коронарну јединицу, износ од“3.500.000,00“ дин. 

замењује се износом од „ 5.500.000,00 „ дин. 

 

 

 На функцији 090- социјална заштита- Социјална помоћ угроженом становништви некласификована 

на другом месту, Центар за социјални рад, врше се следеће измене и допуне: 

 

 На позицији 49/1, конто 463000- Тренутне помоћи, износ од „3.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 

3.500.000,00“ дин. 

 На позицији49/3, конто 463000-Стручни рад у остваривању проширених права, износ од „ 300.000,00“ дин. 

замењује се износом од "560.000,00“ дин 

 На позицији49/4, конто 463000-Помоћ и погребни трошкови избеглица, износ од „ 1.500.000,00“ дин. 

замењује се износом од "200.000,00“ дин 

 На функцији 160- Општи економски послови, Месне заједнице, врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 54/3, конто 423000- Услуге по уговору-МЗ Божетићи, износ од „50.000,00“ дин. замењује се 

износом од“ 110.000,00“ дин. 

 На позицији 59/1, конто 511000-Зграде и грађевински објекти МЗ Нова Варош, износ од „ 9.500.000,00“ дин. 

замењује се износом од „ 7.500.000,00“ дин 

 На функцији 820 Услуге културе, Дом културе "Јован Томић" , врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 66/2, конто 424220- КУД Нова Варош, износ од "650.000,00" дин. замењује се износом 

"1.050,000,00" дин. 

 На позицији 67/1, конто 425100- Текуће поправке и одржавање објеката ,  износ од "1.200.000,00"дин. 

замењује се износом "200.000,00" дин.  



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ                 03. децембар  2010. године 

 

Страна 4 

 На позицији 67/2, конто 425.200- Текуће поправке и одржавање опреме ,износ од „0“ дин. замењује се 

износом од“ 110.000,00“ дин. 

 На позицији 70/1 , конто 511310 -Капитално одржавање објеката, износ од   "1.900.000,00“ дин. брише се. 

 

 На функцији 473 - Туризам, глава 2.3 - Туристичко спортски центар "Златар" Нова Варош, врше се 

следеће измене и допуне: 

 На позицији 85/2, конто 421200 -Енергетске услуге, износ од "1.150.000,00“ дин. замењује се износом од“ 

650.000,00“ дин. 

 На позицији 88/2, конто 424900 -Остале специјализоване услуге, износ од „ 1.300.000,00“ дин. замењује се 

износом од“ 1.700.000,00“ дин. 

 

 

 На функцији 040 - Средства за дечију заштиту, глава 2.4 - Дечији вртић"Паша и Наташа", врше се 

следеће измене и допуне: 

 На позицији 102/1, конто 425100- Текуће поправке и одржавање зграда, износ од              “ 475.000,00“ дин. 

брише се. 

 

 На функцији 620 - Развој заједнице, глава 2.15 - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 

општине , врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 116, конто 482000- Порези.обавезне таксе и казне, износ од "80.000,00“ дин. замењује се 

износом од“ 9.280.000,00“ дин. 

 На позицији118, конто 511000- Израда пројектне документације, износ од“ 7.700.000,00“ дин. замењује се 

износом од“ 4. 000.000,00“ дин. 

 На позицији 119, конто 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од  "6.000.000,00“ дин. замењује се 

износом од „ 2.500.000,00“ дин. 

 На позицији 121, конто 541000- Земљиште , износ од“10.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 

4.000.000,00“ дин. 

 

 

 На функцији 510-Управљање отпадом чишћење, врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 124/1, конто 421300 -Услуге чишћења улица, износ од“ 4.000.000,00“ дин. замењује се износом 

од“ 5.000.000,00“ дин. 

 

 

 На функцији 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту-Фонд за заштиту 

животне средине врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 132, конто 424000 -Специјализоване услуге, износ од“ 2.000.000,00“ дин. замењује се износом 

од“ 1.500.000,00“ дин. 

 На позицији 134, конто 451000 -Субвенције јавним нефинансијским институцијама, износ од“ 1.000.000,00“ 

дин. замењује се износом од“ 500.000,00“ дин. 

 

Члан 5. 

 Предвиђеним изменама утврђеним у члану 4.  ове Одлуке, извршиће се одговарајуће измене збирова у 

расходима буџета по функцијама, главама и разделима буџета. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука о ребалансу буџета  општине Нова Варош, за 2010. годину ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-16/3/2010-02 од 29.11.2010.године            
      

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранислав Дилпарић, с.р. 

 

******************************************************************************************************** 
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 На основу члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/08), на 

седници одржаној 29.11.2010.године, донела је следећу 

 

 

О Д Л У К У  

 

I  

 Овом Одлуком Скупштина општине Нова Варош изражава своју спремност за учешће у реализацији 

Програма европског партнерства са општинама - PROGRES.  

 

II 

 Општина Нова Варош ће учествовати у свим активностима на реализацији Европског програма подршке 

јужној и југозападној Србији које су у складу са интересима, циљевима и могућностима општине.  

 

 

III 

 Овлашћује се Славиша Пурић, председник општине Нова Варош, да у име општине Нова Варош потпише акт 

о споразумевању за спровођење Програма.  

 

 

 Број:06-16/1/2010-01 од 29.11.2010.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

  

  ПРЕДСЕДНИК 

  Скупштине општине 

          Бранислав Дилпарић, с.р.  

******************************************************************************************************** 
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На основу члана 46. а у вези члана 27. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09 и 

81/09-исправка) и члана 40. Статута општине Нова Варош (“Службени лист Општине Нова Варош“, број 10/08), 

Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној дана 29.11.2010. године,  донела је  

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРАФОСТАНИЦЕ 220/110 kV “БИСТРИЦА“ У ОПШТИНИ  

НОВА ВАРОШ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације трафостанице 220/110 kV "Бистрица" (у даљем тексту: План). 

Члан 2. 

Циљ израде Плана је обезбеђење планског основа за издавање локацијске дозволе за изградњу трафостанице 

220/110 kV "Бистрица". 

Члан 3. 

Повод за израду Плана је обезбеђење сигурнијег напајања електричном енергијом  потрошача на подручју 

Нове Вароши, Чајетине, Прибоја, Пријепоља, Сјенице, Новог Пазара, Рашке и Тутина. 

Члан 4. 

Подручје прелиминарног планског обухвата, површине око 9,8 ha, налази се на локацији Суботића поље у 

Ко. Радоиња, са јужне стране државног пута број 228.  

Прелиминарна граница планског обухвата је одређена графички и следећим пописом обухваћених катастарских парцела 

у Ко. Радоиња: 1009-део, 1010, 1265, 1266, 1266, 1267, 1268-део, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1279, 1280, 

1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1322, 1325 и 3461-део. 

Графички приказ прелиминарног планског обухвата је саставни део ове Одлуке. 

Коначна граница Плана утврдиће се концептом, односно нацртом плана.  

Члан 5. 

Средства за израду Плана обезбеђује ЈП "Електромрежа Србије" из Београда. 

Стручни обрађивач Плана је Институт за архитектуру и урбанизам Србије из Београда, који је изабран у 

поступку јавне набавке услуге од стране ЈП "Електромрежа Србије" из Београда. 

Члан 6. 

За потребе израде Плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја планираних намена на животну 

средину. 
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 Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину заснована је на мишљењу 

одељења општинске управе надлежном за послове заштите животне средине, уз претходно прибављене услове Завода за 

заштиту природе из Београда, број 03-1432/2 од 08.07.2010. године. 

 

Члан 7. 

Рок за израду Плана је 80 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 8. 

Пре подношења предлога Плана Скупштини општине Нова Варош на дошење, План подлеже стручној 

контроли и излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања.  

О обављању јавног увида стараће се урбанистичка служба општине Нова Варош. 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Нова Варош". 

 

 Број: 06-16/5/2010-02 од 29.11.2010.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

                                                  

   

  ПРЕДСЕДНИК 

  Скупштине општине 

            Бранислав Дилпарић, с.р.  

******************************************************************************************************** 
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На основу члана 46. а у вези члана 27. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09 и 

81/09-исправка) и члана 40. Статута општине Нова Варош (“Службени лист Општине Нова Варош“, број 10/08),  

Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној дана 29.11.2010. године,  донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

за расплет далековода 220 и 110 kV код трафостанице 220/110 kV “Бистрица“ у општини Нова Варош 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за расплет далековода 220 и 110 kV код трафостанице 

220/110 kV "Бистрица" (у даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

Циљ израде Плана је обезбеђење планског основа за издавање локацијске дозволе за изградњу далековода 

220 и 110 kV код трафостанице 220/110 kV "Бистрица". 

 

Члан 3. 

Повод за израду Плана је обезбеђење сигурнијег напајања електричном енергијом  потрошача на подручју 

Нове Вароши, Чајетине, Прибоја, Пријепоља, Сјенице, Новог Пазара, Рашке и Тутина. 

 

Члан 4. 

Подручје планског обухвата представља коридор ширине од 30-60 m дуж седам деоница планираних 

далековода 220 и 110 kV, укупне дужине око 31,5 km. Графички приказ прегледне ситуације планираних далековода је 

саставни део ове Одлуке. 

Граница Плана утврдиће се концептом, односно нацртом плана.  

 

Члан 5. 

Средства за израду Плана обезбеђује ЈП "Електромрежа Србије" из Београда. 

Стручни обрађивач Плана је Институт за архитектуру и урбанизам Србије из Београда, који је изабран у 

поступку јавне набавке услуге од стране ЈП "Електромрежа Србије" из Београда. 

Члан 6. 

За потребе израде Плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја планираних намена на животну 

средину. 

 Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину заснована је на мишљењу 

одељења општинске управе надлежном за послове заштите животне средине, уз претходно прибављене услове Завода за 

заштиту природе из Београда, број 03-1432/2 од 08.07.2010. године. 

Члан 7. 

Рок за израду Плана је 80 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ                 03. децембар  2010. године 

 

Страна 7 

Члан 8. 

Пре подношења предлога Плана Скупштини општине Нова Варош на дошење, План подлеже стручној 

контроли и излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања.  

О обављању јавног увида стараће се урбанистичка служба општине Нова Варош. 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Нова Варош". 

 

 Број: 06-16/6/2010-02 од 29.11.2010.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  
  

  

  ПРЕДСЕДНИК 

  Скупштине општине 

           Бранислав Дилпарић, с.р.  

********************************************************************************************************
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 На основу члана 39. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС",број 47/03 и 34/06) и члана 26. 

Статута општине Нова Варош ("Општински службени гласник ",број 8/02, 28/04 и 6/06) Скупштина општине Нова Варош 

на седници одржаној 29.11.2010.године,  донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДЕЛА ЗОНЕ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" У НОВОЈ ВАРОШИ 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације дела зоне "Спортски центар" у Новој Вароши (у даљем тексту 

ПДР). 

 

Члан 2. 

ПДР се односи на промену намене кат.парц.бр.250/2, 251/11 и 251/18 КО Нова Варош, предвиђених 

Регулационим планом грађевинског подручја Нова Варош (“Општински службени гласник” бр.5/2002)  за намену "спорт" 

у намену "становање слободностојеæе". 

Обухват границе плана се налази у КО Нова Варош, у насељу Браношевац и захвата површину од око 4,5ха. 

Граница ПДР-а почиње западно од раскрснице улица Ослободилаца и Магистрални пут, затим северно од 

Магистралног пута, источно од бензинске пумпе и Дечијег вртиæа и иде јужно од породично-стамбених објеката 

изграђних јyжно од улица Николе Тесле и Ослободилаца. 

Графички приказ границе ПДР-а је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

ПДР-а се састоји из: 

- текстуалног дела: правала уређена и правила грађења, 

- графичког дела и 

- документационог дела. 

 

Члан 4. 

Графички део плана  састоји се: 

1) извода из Регулационог плана Р 1:2500, 

2) геодетске подлоге  Р 1:1000, 

3) плана саобраћаја Р 1: 1000, 

4) плана парцелације Р 1: 1000, 

5) плана намене површина 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 стамбених објеката. 

 

Члан 6. 

 Носилац израде ПДР-а је «Инфоплан» д.о.о. из Аранђеловца, са седиштем у Улици Краља Петра И бр.29. 

 Трошкове израде сносиће Наручилац посла. 

 

Члан 7. 

 Рок за израду Плана  је 60 дана од дана супања на снагу ове Одлуке. 
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Члан 8. 

 Пре подношења Предлога ПДР-а 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: 06-16/7/2010-02 ОД 29.11.2010.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НОВА  ВАРОШ 

  

         
   ПРЕДСЕДНИК 

    Скупштине општине 

                  Бранислав Дилпарић, 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 29.11.2010. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  1. МИРКО ГУЈАНИЧИЋ из Нове Вароши, разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе 

"Момир Пуцаревић" Акмачићи, из реда Савета родитеља.  

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

 

 

БРОЈ: 06-16/10/2010-02 од  29.11.2010. ГОДИНЕ  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

    Скупштине општине 

                    Бранислав Дилпарић, 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 29.11.2010 године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

  1. СВЕТЛАНА ЛОЈАНИЧИЋ из Акмачића, именује се за члана Школског одбора Основне школе "Момир 

Пуцаревић" Акмачићи, из реда Савета родитеља.  

  2. Мандат именованој траје до истека мандата Школског одбора. 

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

 

БРОЈ: 06-16/11/2010-02 од  29.11.2010. ГОДИНЕ  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

                                      

                         ПРЕДСЕДНИК 

    Скупштине општине 

                    Бранислав Дилпарић, с.р.  

 

******************************************************************************************************** 
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Одговорни уредник: Александра Мишевић 


