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На основу члана 12. Закона о јавном - приватном партнерству и концесији ("Сл.гласник РС", бр.88/2011),

члана  40.  Статута  општине  Нова Варош ("Службени  лист општине  Нова  Варош",  бр.10/2008  и 9/2012),  Скупштина
општине на седници одржаној 23.07.2015.године, донела је 

О Д Л У К У 
о покретању реализације пројекта јавног-приватног партнерства 

за производњу топлотне енергије на бази биомасе
 

1.  Покреће  се  поступак  за  реализацију  пројекта  Јавно  Приватног  Партнерства  за  производњу  топлотне
енергије на бази биомасе, система грејања општине Нова Варош

2. За носиоца пројекта одређује се  „ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР НВ”  Д.О.О. – Нова Варош,  која ће спровести
поступак у складу са позитивним прописима.

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош". 

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

  Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
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На основу члана 27. став 9. Закона о јавно приватном партнерству и концесијама, члана 40. Статута општине

Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012) и усвојене Одлуке Скупштине Општине Нова
Варош  о  покретању  реализације  пројекта  јавног-приватног  партнерства  за  производњу  топлотне  енергије  на бази
биомасе бр.06-33/1/2015-02  од 23.07.2015,године Скупштина општине на седници одржаној 23.07.2015.године, донела је

 
О Д Л У К А 

о именовању чланова Пројектног тима 
за израду предлога пројекта Јавно - приватног партнерства

за производњу топлотне енергије на бази биомасе

I У Пројектни  тим за израду предлога  пројекта  Јавно -  приватног  партнерства  за  производњу топлотне
енергије на бази биомасе, именују се:

-Ненад Тодоровић, председник 
и чланови:
-Данијела Попадић
-Љубенко Васиљевић
-Милена Милетић
-Ковиљка Милетић
-Бобан Васиљевић
-Владимир Љујић
II Задатак Пројектног тима је да припреми предлог пројекта Јавно - приватног партнерства  за производњу

топлотне енергије на бази биомасе, у складу са важећим законским прописима и омогући реализацију истог.
III Ова Одлука  ступа  на  снагу даном  доношења,  а  објављивиће  се  у "Службеном  листу општине  Нова

Варош".
  ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ

 НОВА ВАРОШ

БРОЈ 11. НОВА ВАРОШ, 24. ЈУЛ  2015. ГОДИНЕ
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Бранислав Дилпарић, с.р.

*******************************************************************************************************
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На основу члана 29. став 1. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.72/09,

52/11 и 55/13), члана 1. и 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи
основних  школа  ("Сл.гл.РС",  бр.80/10)  и  члана  40.  Статута  Општине  Нова  Варош  ("Службени  лист  општине  Нова
Варош", бр.10/2008 и 9/2012) Скупштина Општине Нова Варош, на седници одржаној 23.07.2015.године,  донела је    

 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

НОВА ВАРОШ

Члан 1.
У Одлуци о мрежи предшколских установа на територији  општине Нова Варош ("Службени лист општине

Нова Варош", бр.6/2014), у  члану 4. у ставу 1. после алинеје 3. додаје се нова алинеја која гласи: 
-  "Основна  школа  "Гојко  Друловић"  Радоиња  -  издвојено  одељење  у  Кокином  Броду  -  група

специјализованог и посебног програма за децу узраста од 3 - 5,5 година у полудневном трајању".

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Нова Варош".

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Бранислав Дилпарић, с.р.

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