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Приликом штампања "Службеног листа општине Нова Варош" бр.3,  од 22. априла 2013.године, поткрала се  
техичка грешка омашком, па је у истом дошло до штампања и објављивања аката донетих на 12. седници Општинског  
већа општине Нова Варош одржаној 25.04.2013.године. 

Ради исправљања те очигледне грешке, (акта објављена пре доношења), у "Службеном листу" бр.3, од 22.  
априла 2013.године БРИШУ СЕ у целости текстови следећих аката: 

-Правилник о коришћењу средстава репрезентацији, на страни 38
-Правилник о коришћењу службених мобилних телефона, на страни 39
-Правилник о начину и критеријумима за избор програма и пројеката које реализују удружења грађана и 

финансирају се из буџета општине Нова Варош, на страни 40
-Правилник  о  висини,  условима  и  начину  исплате  накнада  трошкова  и  другим  примањима  која  немају 

карактер зараде, запослених, именованих, изабраних и постављених лица у органима општине Нова Варош, на страни 42
-Одлука о висини просечне тржишне цене квадратног метра непокретности која ће служити као основица за 

утврђивање пореза на имовину физичких лица за 2013.годину, на страни 45.

У садржају на страни 46.  напред  поменутог  "Службеног  листа општине  Нова Варош",  бришу се напред  
наведена акта, почев од редног броја 36. закључно са редним бројем 40. 

Ово обавештење о исправци предметне грешке објавити у "Службеном листу општине Нова Варош". 
Сва напред наведена акта такође ће се накнадно објавити у "Службеном листу општине Нова Варош". 

Издавач: Општина Нова Варош, Нова Варош, Карађорђева 32

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ

 НОВА ВАРОШ

БРОЈ  3/1 НОВА ВАРОШ, 29. АПРИЛ  2013. ГОДИНЕ



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ               29. април 2013. године

С А Д Р Ж А Ј 

1. Исправка текста ................................................................................................................................................ 1

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

Страна 2



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ               29. април 2013. године

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

Страна 3


