ЗАПИСНИК
СА ЈАВНЕ РАСПАВЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2018. ГОД.
Јавна расправа о предлогу Одлуке о буџету за 2018. год. почела је 11.12.2017.год. у 10 часова.
Председник општине Радосав Васиљевић је отворио јавну расправу и присутнe обавестио о
активностима планираним за наредну годину као и о приоритетима за која су планирана средства
за 2018. годину. Приоритети у наредном периоду су развој пољопривреде и рурални развој,
изградња водовода а пре свега водовода у Божетићима, изградња путне инфраструктуре,
спортских терена, пројекат „Изградња бизнис центра“, пројекат „Градимо градски Трг“, подстицај
запошљавања, социјална и дечија заштита, образовање, култура.
Руководилац одељења за буџет и финансије, Мирјана Ћировић, уктако је преставила
планирани буџет за 2018.год.
Вуковић Михаило је испред пензионера предложио да се пензионерима са пензијама
нижим од 23.000,00 динара омогући бесплатан превоз код градског превозника, како би старији
суграђани могли да оду до својих села, што је Председник општине подржао, а истовремено
нагласио да постоји проблем код превоза путника због дотрајале опреме превозника и непостојања
другог превозника. Постојећи превозник се спровођењем Закона о јавној набавци ангажује се за
градки и приградски превоз.
Вуковић је такође питао да ли постоји могућност асфалтирања простора испред Клуба
пензионера.На питање је одговорио Дејан Грбић, руководилац Одељења за инвестиције, рекавши
да је земљиште власништво станара зграде и да Општина нема надлежности.
Поповић Бранка, директор Гимназије је констатовала да су јој смањена средстав за
капитално одржавање које је планирала као учешће у пројекту који треба да добије од
Министарства. Председник општине је истакао да уколико пројекат буде одобрен, Општина ће
обезбедити средства из текуће буџетске резерве.
Председник је такође нагласио да ће у следећој години бити великих инфраструктурних
пројеката: изградња пута Браношевац-Панорама у вредности од 100.000.000,00 дин., пројекат
Браношевац, градски Трг 50.000.000,00 дин., водоснабдевање МЗ Божетићи 200.000.000.00,дин.,
пројекат енергетске ефикасности у ОШ „Живко Љујић“ вредан 50-70.000.000,00дин., који ће
финансирати Канцеларија за јавна улагања и да ће бити проблем обезбедити извођаче радова.
Драгољуб Гагричић је скренуо пажњу на заостајање у заштити баштине, поштовања
традиције и корена, те скупљање историјске грађе, издавачкој делатности... и поставио следећа
питања:
-Да се заустави пустошење и крађа вредних споменика са римских локалитета у нашој општини?
-Да се прекине немар и бахатост према баштини Штиткова, како би се тамошње благо прогласило
за културно добро и то селу, свакако, отвприло пут на уристичкој мапи и мапи културног наслеђа?

-Да се започну ископавања бројних некропола у Радоињи и Рутошима, а пре свега тврђаве
Оштрик, која крије трагове четири цивилизације и дворе лозе Војиновића?
-Да се кадровки ојачају установе културе, у првом реду Музеј?
-Да поводом 100- годишњице одбране Србије у Великом тару, Завичајни музеј добије поставку, а
грађани виде једну ширу изложбу „Нововарошки крај у Великом рату“?
-Да се умију неки од крајпуташаа и чесама, за које су од Заводаза заштиту споменика културе у
Краљеву обезбеђени технички усслови за рестаураторко-конзерваторске радове?
Бранко Бјелић, Заменик председника општине, је образложио да је планирано у наредном
периоду проширење Музеја и отварање спомен собе војводи Петру Бојовићу.Такође се планира да
се на простору испред Музеја уреди липидаријум где ће се скупити споменици, изложити и
заштитити.Санираће се степенице и у холу зграде ће се направити тематска изложба.Акценат ће
бити на стогодишњици Великог рата.
Стојић Славиша је питао да ли извођачи радова на путној инфраструктури могу да се
уцене, јер не завршавају радове
Дејан Грбић је нагласио да у уговорима постоји гарантни рок и право задржавања 10% и да
се путеви неће примити док се у потпуности не заврше.
Ивана Ђајић, директор школе у Радоињи , сренула је пажњу на лоше чишћење регионалног
пута, које није у надлежности општине, и лоше аутобусе градског превозника.
Јавна расправа је завршена у 11,30часова.

Записник водила Мирјана Ћировић

