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1 
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС" бр 54/09 и 73/2010,101/2011 

и 93/2012) и члана  40. Статута општине Нова Варош  ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 10/2008, 9/2012 и 

16/2015), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 14.03.2019. године, донела је 

          

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком регулише се неангажовање предузећа за ревизију финансијских извештаја који чине садржај 

завршног рачуна буџета Општине Нова Варош за 2018. годину. 

 

 

Члан 2. 

 За спровођење ове Одлуке задужује се Одељење за финансије и буџет општинске управе општине Нова 

Варош. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће  се у"Службеном листу општине Нова Варош" 

 

 

 Број:06-10/2/2019-02 од 14.03.2019.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

2 
На основу члана 2, 5, 6. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016), 

члана 8, 8б и 8д Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010– одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 

39. Закона о озакоњењу ("Сл. гласник РС", бр. 83/2018), члана 5. и 138. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 

30/2010, 93/2012 и 101/2016), члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 , 

101/2016 и др-закон), члана 39. Закона о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 –одлука УС ), 

члана 40. Статута општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, бр. 10/2008, 9/2012 и 16/2015), 

Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној дана 14.03.2019. године,  донела je 

 

 

ОДЛУКУ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Oдлуком прописују се: 

- општи услови, начин вршења делатности снабдевања водом становништва и привреде, одвођење и пречишћавање 

отпадних вода из насеља и атмосферских вода са јавних површина као и 

- општи услови изградње, одржавања и коришћења водовода и канализације на територији општине Нова Варош. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

 НОВА ВАРОШ 

БРОЈ 3. НОВА ВАРОШ, 15. МАРТ  2019. ГОДИНЕ 
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Члан 2. 

Под јавним водоводом у смислу ове Oдлуке, сматрају се сви објекти за захват воде: каптаже, изворишта, 

главни доводи воде, системи за пречишћавање, црпна постројења, резервоари, улична водоводна мрежа до водомера и 

други пратећи објекти који служе за јавно снабдевање водом. 

Водоводни објекти и уређаји од водомера (укључујући водомер и склониште) до потрошача, сматрају се 

унутрашњим водоводом. 

 

 

Члан 3. 

Под јавном канализацијом у смислу ове Oдлуке сматра се улична канализациона мрежа, шахтови, 

постројења и инсталације које служе за скупљање, одвођење, пречишћавање и дезинфекцију отпадних вода из насеља, 

као и сливници, шахтови, улична и главна мрежа и главни колектори за одвођење атмосферских вода са јавних 

површина. 

Објекти канализације од места прикључка на уличну канализацију до потрошача, сматрају се унутрашњом 

канализацијом. 

 

Члан 4. 

Делатност јавног снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних вода и одвођења атмосферских 

вода са јавних површина на територији општине  Нова Варош, врши ЈП „3.Септембар“. 

Општинска управа је дужна да се стара о изградњи и проширењу капацитета водоводне и канализационе 

мреже у граду као и у сеоским насељеним местима да исте изграђује у складу са важећим законским прописима.  

 

 

Члан 5. 

ЈП „3.Септембар“ управља изграђеним објектима водовода и канализације у Новој Вароши и насељима 

везаним на градски систем и стара се о њиховом одржавању, коришћењу и реконструкцији.  

Сеоским локалним водоводима који нису прикључени на градску водоводну мрежу управља ЈП 

„3.Септембар“, у складу са важећим Законом. 

Индустријским водоводима управљају организације чија су то основна средства. 

О одржавању и обезбеђивању функционисања локалних водовода стара се ЈП „3.Септембар“ 

 

Члан 6. 

ЈП „3.Септембар“ дужно је да:  

- уредно и квалитетно задовољава потребе корисника услуга у складу са расположивим капацитетом водовода и 

канализације и свим корисницима испоручује довољну количину хигијенски исправне воде, 

- непрекидно одржава у исправном стању уређаје и мреже, 

- примењује прописане техничке услове, 

- трајно чува комплетну техничку документацију о стварном изведеном стању градског водовода и градске канализације, 

- даје техничке услове за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, 

- врши надзор над водоводним и канализационим прикључцима, 

- стално контролише хигијенску исправност воде за пиће у складу са важећим прописима. 

Организација, предузећа и грађани су дужни да користе услуге ЈП „3.Септембар“ на начин прописан овом 

Одлуком. 

 

II ВОДОВОД 

 

1. Изградња 

 

Члан 7. 

Изградња објеката водовода врши се у складу са важећим прописима уз обавезан надзор инвеститора и 

стручан надзор извођача радова. 

Изнад, испод и поред објеката водовода не могу се градити други објекти, инсталације и уређаји осим у посебним 

случајевима са којима се сагласи инвеститор водоводне мреже, а након примопредаје управљач (ЈП „3.Септембар“). 

Растојање објеката одовода од другог објекта и других инсталација мора бити толико да се, приликом 

откопавања водоводне цеви, односно радова на објекту или другим инсталацијама, не угрозе објекти водовода и 

обрнуто. 

Уколико су растојања између инсталација недовољна, приликом изградње треба применити заштитне 

тунеле, заштитне цеви, а сва укрштања инсталација у том случају морају бити изграђена као трајна. 

Водовод који пролази кроз градилишта мора бити посебно заштићен од оштећења и неправилног 

коришћења. 
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Водовод који пролази кроз локације фабрика и других индустријских објеката и других површина са 

посебном наменом мора бити посебно заштићен од оштећења, затрпавања, неправилног коришћења и мора бити у 

сваком тренутку приступачан за одржавање. 

Поклопци шахтова са рамовима, изграђени на саобраћајницама, не смеју се оштећивати и њихова нивелета 

мора бити усклађена са нивелетом коловоза да не би трпели недозвољене динамичке ударе од возила.  

Уколико извођењем радова дође до оштећења на објектима и уређајима водовода, накнада штете пада на 

терет извођача радова односно инвеститора, односно инвеститора водоводне инсталације до примопредаје, а по 

добијању употребне дозволе и примопредаје, на рачун ЈП „3.Септембар“, односно управљача водоводне инсталације.  

 

Члан 8. 

Изграђени објекти водовода су основна средства ЈП „3.Септембар“. 

Приликом предаје објеката из ст. 1. овог члана зарад прикључивања корисника, инвеститор предаје 

употребну дозволу, пројекат са стањем изведених радова, и другу техничку документацију овлашћеном управљачу 

водоводне инсталације зарад даљег одржавања, коришћења и управљања изграђеним објектима. 

 

Члан 9. 

Грађани, предузећа и остали корисници који нису учествовали у финансирању изградње објекта водовода, 

изграђеним средствима грађана, односно предузећа и осталих корисника, могу се прикључити на те објекте под условом 

да плате износ накнаде за инвестиционо улагање у комуналну инфраструктуру. 

ЈП „3.Септембар“ припрема предлог Ценовника о висини накнаде за инвестиционо улагање у комуналну 

инфраструктуру. 

На Ценовник из става 2. овог члана сагласност даје Општинско веће Општине Нова Варош. 

2. Прикључивање 

 

Члан 10. 

Сваки стамбени, пословни и други објекат који користи воду, мора имати посебан прикључак на воду. 

Стамбена зграда која има засебан улаз и чини посебну грађевинску целину, сматра се засебним објектом у 

смислу ове одлуке и мора имати посебан прикључак као и посебан водомер. 

Уговор о накнади за инвестиционо улагање у комуналну инфраструктуру склапа ЈП „3.Септембар“ 

 

 

Члан 11. 

Корисници воде са јавног водовода морају имати водоводни прикључак са шахтом и водомером који почиње 

споља од уличне водоводне мреже, или од цеви секундарне мреже у блоковској изградњи, а завршава се у склоништу са 

водомером и вентилом испред и иза водомера. 

Забрањено је дистрибуирање воде са индивидуалног прикључка корисника трећем лицу, као и омогућавање 

прикључења трећем лицу са индивидуалног прикључка корисника. 

 

Поступак издавања одобрења за прикључење 

 

Члан 12. 

Прикључак на мрежу водовода врши се на основу одобрења за прикључење, у складу са техничким 

условима, које издаје ЈП „3.Септембар“. 

Технички услови за прикључење објекта издају се у поступку издавања локацијских услова. Захтев за 

издавање локацијских услова подноси се Одељењу за имовинско правне, стамбено комуналне, урбанистичке и послове 

инспекције Општинске управе Нова Варош, које по службеној дужности, а о трошку инвеститора, прибавља техничке 

услове. 

Услове, односно техничке податке, као и посебне услове и сагласности за пројектовање, градњу и пријем 

водоводног и канализационог прикључка у складу са техничким нормативима, одређује и даје ЈП „3.Септембар“. 

 

Услови за прикључење на градску водоводну мрежу садрже: 

- место и начин прикључења; 

- пречник и квалитет прикључне цеви; 

- тип и капацитет мерног инструмента; 

- положај, димензије и начин обраде водомерног шахта ради заштите од водопропустљивости истог; 

- тип поклопца на водомерном склоништу; 

- забрану повезивања инсталација које се снабдевају водом из других извора са инсталацијом преко које се  користи вода 

из градског водовода; 

 

Услови за прикључење на канализациону мрежу садрже: 

-место, начин и коту прикључења; 

-пречник и квалитет прикључне цеви; 
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-положај, димензије и начин обраде првог прикључног (дворишног) шахта ради заштите од водопропустљивости 

поклопца шахта; 

- тип поклопца на прикључном шахту. 

Инвеститор је дужан да, пројекат прикључка на градску водоводну мрежу, изради према добијеним  

условима. 

Инвеститор је дужан да прибави решење о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о 

планирању и изградњи и да пријави наведене радове Одељењу за имовинско правне, стамбено комуналне, урбанистичке 

и послове инспекције Општинске управе Нова Варош.  

 

Захтев за издавање одобрења за прикључење 

Члан 13. 

Захтев за прикључак на водовод подноси се у оквиру обједињене процедуре. 

Захтев се подноси Одељењу за имовинско правне, стамбено комуналне, урбанистичке и послове инспекције 

Општинске управе Нова Варош, кроз централни информациони систем. 

 

Уз захтев се прилаже: 

- сепарат из пројекта са техничким описом и графичким прилозима којим се приказује предметни прикључак; 

- доказ о праву својине на парцели; 

- доказ о легалности објекта; 

- писмену сагласност власника непокретности или носиоца права на непокретности ако се спајање мора извршити преко 

непокретности другог власника; 

- уговор о накнади за инвестиционо улагање у комуналну инфраструктуру; 

- одобрење за прокопавање улице уколико је дефинисано техничким условима; 

- доказ о уплати накнаде за инвестиционо улагање у складу са техничким условима. 

 

На основу приложених доказа из предходног става овог члана, ЈП „3.Септембар“ Нова Варош  доноси 

Решење о одобрењу прикључења на градску водоводну и/или канализациону мрежу, у року од 15 дана од дана 

подношења комплетне документације. 

Објекат који се налази у поступку озакоњења може бити привремено прикључен на водовод до 

правоснажног окончања поступка озакоњења. 

Уколико објекат не буде озакоњен, грађевински инспектор је дужан да најкасније у року од 3 дана од  

пријема акта којим се одбацује или одбија поступак озакоњења, примерак акта достави ЈП „3.Септембар“ Нова Варош. 

ЈП „3.Септембар“ Нова Варош  је дужно у року од 30 дана од пријема акта да искључи објекат са мреже.  

 

 

Члан 14. 

ЈП „3.Септембар“ једино је овлашћено да врши уграђивање водомера (баждареног и са одговарајућим 

пломбама). 

Корисник врши прикључак на мрежу и дужан је да у року од 30 дана од дана издавања одобрења за   

прикључак изведе грађевинске радове за прикључак на мрежу. 

Корисник је дужан да након завршетка изведених радова из става 2. овог члана у року од 7 дана обавести ЈП 

„3.Септембар“ Нова Варош  о изведеним радовима и изврши уплату трошкова за уградњу водомера и ситног материјала 

према важећем ценовнику ЈП „3.Септембар“ Нова Варош .  

ЈП „3.Септембар“ дужно је да у року од 7 дана од дана уплате из става 3. овог члана угради водомер из става 

1. овог члана. 

У једну водомерну шахту може се по одобрењу комуналног предузећа уградити више паралелних водомера  

ако постоји техничка и економска оправданост. Димензије водомерне шахте зависно од броја и пречника водомера 

одређује комунално предузеће. У постојећу водомерну шахту може се уградити нов водомер за другог корисника,  само 

уз писану сагласност власника, однодно сувласника парцели и објекта и корисника постојећег прикључка,  оверену код 

надлежног органа или потписано уз присуства службеног лица, а према условима које одреди ЈП „3.Септембар“ Нова 

Варош.  

 

Члан 15. 

Извођач радова у обавези је да, након завршетка радова на водоводној мрежи или изради прикључака, 

раскопане јавне површине врати у првобитно стање, под следећим условима: 

1. Уколико је површина асфалтирана, извођач је у обавези да изврши замену материјала из ископа шљунком, а горњих 

20 цм дробљеним каменом гранулације 0 - 31,5 мм и плати износ према квадратури оштећене површине, 

2. Уколико је површина бетонска, извођач је у обавези да изврши замену материјала из ископа шљунком, а горњих 20 цм 

дробљеним каменом гранулације 0 - 31,5 мм, 

3. Уколико је површина неуређена (макадамска или земљана) извођач је у обавези да изврши замену материјала из 

ископа шљунком, а горњих 20 цм дробљеним каменом гранулације 0 - 31,5 мм, 

4. При раскопавању јавне зелене површине, извођач радова ће извршити повраћај у првобитно стање. 

Одредбе овог члана примењују се и на раскопавање у вези канализационе мреже. 
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Члан 16. 

Прикључење на мрежу водовода неће се одобрити: 

1. ако капацитет водовода не може задовољити количину воде коју је потребно испоручити корисницима; 

2. ако уређаји и инсталације нису изведени у складу са датим одобрењем; 

3. ако су се водоводне цеви непрописно укрстиле са постојећом канализационом мрежом  или септичком јамом, 

складиштима соли, хемијским и другим недозвољеним средствима; 

4. ако објекат корисника није повезан са канализационом мрежом или посебном септичком јамом која је урађена  по 

прописима и за чију употребу ја дато одобрење надлежног општинског органа, и то под условима да не постоји улична 

канализациона мрежа; 

5. ако је објекат бесправно изграђен, осим ако власник објекта достави потврду органа управе надлежног за издавање 

грађевинских дозвола да је покренут поступак за прибављање Одобрења за изградњу. 

 

 

Члан 17. 

Прикључци на водоводну мрежу у пословним и стамбено - пословним објектима изводе се на следећи начин: 

- прикључци пословних и стамбено - пословних објеката у приземљу изводе се тако што ће сви водомери бити смештени 

у водомерном склоништу испред засебних јединица; 

- уколико на парцели нема довољно простора за изградњу одговарајућег водомерног склоништа за смештај главних 

водомера, водомери се могу сместити у подруму објекта који се прикључује; 

- за пословне просторе у објектима који имају један или више спратова главни водомер се поставља у водомерно 

склониште испред објекта, а помоћни водомер за сваку засебну јединицу у заједничком ходнику, у одговарајућу касету 

(ормарић). 

Главни водомер се региструје на адресу пословног или стамбено - пословног објекта. 

 

Члан 18. 

Водомерно склониште се поставља унутар грађевинске парцеле непосредно иза регулационе линије.  

Када се грађевинска и регулациона линија поклапају водомерно склониште се поставља у подруму или на 

тротоару испред објекта или независне јединице, према условима које утврђује ЈП „3.Септембар“, тако да пролаз цеви 

кроз зид мора бити трајан и заштићен од слегања објекта. 

Приступ до водомера мора бити слободан. 

Величина водомерног склоништа мора бити минимално димензија 1m x 1m x 1m ефективног простора за 

пречник до 1 '', а поклопац водомерног склоништа максимално може тежити до 15 кг. Код промера прикључка већег од 1 

'' величина ефективног простора водомерног склоништа биће димензија које одреди ЈП „3.Септембар“.  

Водомери и водомерна склоништа који нису постављени у складу са ст. 1., 2. и 3. овог члана, поставиће се на  

начин прописан овом Oдлуком у року од годину дана од дана ступања на снагу ове Oдлуке. 

Стамбене зграде за колективно становање које су добиле употребну дозволу пре ступања на снагу ове одлуке 

и које имају смештен главни водомер у водомерном склоништу које није адекватно, односно које није у складу са ставом 

4. ове Одлуке имају рок од 2 године од дана ступања на снагу ове Oдлуке да водомерно склониште усагласе са овом 

Одлуком. 

 

Члан 19. 

Мерење утрошка воде врши се очитавањем само са водомера који задовољавају стандарде прописане  

Законом о мерним јединицама, постављених у складу са прописима и уз сагласност ЈП „3.Септембар“.  

 

Члан 20. 

Монтажа водомера за сваку засебну целину у старом или новом објекту мора бити извршена у складу са  

техничким условима које утврђује ЈП „3.Септембар“. 

 

 

Члан 21. 

У циљу заштите објеката и инсталација водовода, забрањено је: 

1. самовољно прикључивање на водовод и уграђивање водомера; 

2. спајање на унутрашњи прикључак испред водомера, односно ревизионог окна; 

3. отварање и затварање поклопца на јавној површини од стране неовлашћених лица; 

4. испуштање воде са органским и неорганским материјама у објекте водовода који штетно утичу на здравље људи и 

испуштање проузроковача заразних болести, експлозивних и запаљивих материја; 

5. неовлашћено искоришћавање воде из уличне водоводне мреже хидраната и других водоводних уређаја или на било 

који начин неовлашћено прикључивање потрошача воде; 

6. спречавање радника ЈП „3.Септембар“, у извршавању прегледа водоводних уређаја и контроле утрошене воде; 

7. оштећење на било који начин водоводних објеката и инсталације, 
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8. повезивање унутрашњих водоводних инсталација спојених са градским водоводом, са водоводним инсталацијама 

(риш вентилима) који добијају воду из индивидуалних изворишта, бунара и хидрофора, 

9. окретање водомера. 

 

Члан 22. 

Ако се прикључак на водоводну мрежу изведе без Одобрења и супротно одредбама ове Oдлуке, ЈП 

„3.Септембар“овлашћено је да такав прикључак искључи и тражи надокнаду трошкова и штете од инвеститора радова, 

односно корисника у висини одређеној ценовником ЈП „3.Септембар“. 

Сваки прикључак на водоводну мрежу изведен без Одобрења, супротно одредбама ове Одлуке, сматра се 

бесправним коришћењем воде. 

Ако ЈП „3.Септембар“, утврди да је унутрашња водоводна инсталација из индивидуалних изворишта, бунара 

и хидрофора спојена са градским, овлашћена је да такав прикључак искључи и тражи надокнаду трошкова и штете од 

инвеститора радова, односно корисника. 

  

 

Члан 23. 

Уграђивање водомера на уличну водоводну мрежу, скидање и замену водомера врши ЈП „3.Септембар“ на 

рачун корисника у складу са важећим ценовником ЈП „3.Септембар“. 

Обавезни преглед и баждарења мерних уређаја (водомера) врши се у складу са важећим прописима. 

Трошкове замене дотрајалих делова на водомерима који се припремају за баждарење, сноси корисник. 

Трошкови жигосања приликом баждарења падају на терет корисника, а према ценовнику овлашћене  

институције. 

 

3. Снабдевање 

 

Члан 24. 

ЈП „3.Септембар“, је обавезно да корисницима услуга обезбеђује довољну количину воде у непрекидном 

трајању током свих 24 часа у току дана. 

Изузетно од претходног става, а у случајевима више силе, већих техничких сметњи на водоводној мрежи, 

уређајима и инсталацијама, ЈП „3.Септембар“, обезбеђује количине воде према техничким могућностима водовода. 

Под вишом силом у смислу претходног става овог члана, сматрају се: недостатак дотока воде у 

водоизворишту, пожар, суша, поплава, епидемија, прекиди снабдевања електричном енергијом и слично. 

 

Члан 25. 

ЈП „3.Септембар“ у обавези је да у случају планираних прекида снабдевања водом, ради поправке објеката, 

уређаја и инсталације, о томе благовремено обавесте корисника (потрошача), а најкасније 12 часова пре почетка радова. 

Обавештење корисника о прекиду снабдевања воде објављује се преко огласа или другим средствима јавног 

информисања или непосредним обавештавањем. 

Организације од посебног значаја (Дом зравља, ватрогасну службу, предшколску установу, школе и сл.) о 

насталом прекиду, ЈП „3.Септембар“ дужно је да обавести најбржим путем. 

Када се врше већи радови на појединим секторима водоводне мреже, ЈП „3.Септембар“  дужно је да обавести 

санитарну инспекцију. 

У случају прекида дужег од 24 часова снабдевања водом преко водовода, ЈП „3.Септембар“ дужно је да 

обезбеди снабдевање водом цистернама. 

Правна и физичка лица дужна су да своје цистерне ставе на располагање ЈП „3.Септембар“  ради снабдевања 

становништва водом када дође до искључења у појединим секторима града и насеља или других тешкоћа у снабдевању 

водом у складу са чланом 37. ове Одлуке. 

 

Члан 26. 

Јавне чесме су комунални објекти и власништво су Општине Нова Варош. 

Очитана потрошња воде са јавних чесми које су прикључене на општински водовод фактурише се његовом 

власнику,односно кориснику. 

О објектима из става 1. овог члана стара се ЈП „3.Септембар“ , предузетник или предузеће коме Општина 

Нова Варош повери, а потребна средства се обезбеђују из законом предвиђених извора, односно на основу уговора о 

њиховом одржавању, закључених између даваоца услуга и њиховог власника. 

Земљиште око извора и чесми са којих се вода употребљава за пиће, мора бити нивелисано тако да се 

кишница и отпадне воде не враћају у ове објекте. 

Простор око свих објеката мора бити бетониран. 

 

Забрањено је : 

1. појити стоку на јавним чесмама, изворима и другим водним објектима, 

2. бацати у водне објекте земљу, ђубре, камен или загађивати и запушавати водне објекте на било који начин, 

3. затварати механичким путем одвод јавних чесми како би животиње могле да пију воду из њих. 
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4. Начин плаћања утрошене воде 

 

Члан 27. 

Потрошња воде се утврђује, односно мери водомером. 

У случају неисправности водомера, потрошња се утврђује на бази просека у задњих шест месеци исправног  

регистровања потрошене воде. 

Ако се потрошња не може утврдити на начин из става 2. овог члана, наплата утрошене воде вршиће се према 

важећем ценовнику ЈП „3.Септембар“ у паушалном износу. 

 

Члан 28. 

Читање водомера могу извршти овлашћени радници ЈП „3.Септембар“ и друга лица која ангажује ЈП 

„3.Септембар“. 

Читање водомера код правних лица врши се месечно. 

Читање водомера код грађана врши се месечно, а најмање једном у три месеца. 

 

Члан 29. 

Ако овлашћеном раднику ЈП „3.Септембар“ не буде омогућено редовно читање водомера због одсуства 

корисника, немогућности приступа мерним уређајима и слично, корисник ће бити писмено обавештен о накнадном 

читању водомера. 

У случају да се ни у поновљеном покушају читањем не може утврдити утрошена количина воде, ЈП 

„3.Септембар“ ће утрошак воде утврдити сходно члану 27. ове Одлуке. 

 

Члан 30. 

У случају када има више корисника воде (зграде са колективним становањем и сл.), а постоји само један  

водомер, накнада о утрошеној води утврђује се сразмерно броју чланова домаћинства.  

Промену броја чланова домаћинства достављају Скупштине станара или принудни управник, писмено ЈП 

„3.Септембар“ у року од осам дана од дана настале промене, односно пре испостављања рачуна.  

У случају када има више корисника воде (зграде са колективним становањем и сл.), сваки корисник може 

добити посебан водомерни прикључак уз услов да је то технички изводљиво и уз сагласност Скупштине станара или 

принудног управника. 

 

 

Члан 31. 

Цена воде одређена је ценовником који доноси ЈП „3.Септембар“, на који сагласност даје Општинско веће 

општине Нова Варош. 

Корисници плаћају утрошену воду месечно по испостављеном рачуну, а по ценовнику који доноси ЈП 

„3.Септембар“, на који сагласност даје Општинско веће општине Нова Варош. 

Примедбе на испостављени рачун подносе се у року од осам дана од дана уредно урученог рачуна 

кориснику. 

Забрањено је неовлашћено коришћење воде. 

Под неовлашћеним коришћењем воде подразумева се: 

- коришћење воде самовласним прикључењем унутрашњих инсталација на водоводну мрежу; 

- коришћење воде без водомера; 

- коришћење воде преко водомера који је оштећен или је самовољно замењен без обавештења ЈП „3.Септембар“; 

- коришћење воде за наводњавање њива, пластеника и већих засада. 

ЈП „3.Септембар“ извршиће наплату неовлашћено утрошене воде према стању на водомеру, а код прикључка 

без водомера или оштећеног водомера у паушалном износу који је одређен ценовником ЈП „3.Септембар“ на који даје 

сагласност Општинско веће. 

 

 

Члан 32. 

Корисник водовода је дужан да сваку промену која је везана за коришћење воде пријави ЈП „3.Септембар“ у 

року од осам дана. 

 

Члан 33. 

Накнада за утрошену количину воде не плаћа се за воду употребљену за гашење или спречавање пожара. 

О потрошњи воде за потребе гашења пожара, корисник је дужан да обавести ЈП „3.Септембар“ у року од 24 

часа од момента употребе. 

 

Члан 34. 

Корисник водовода може писменим захтевом отказати коришћење воде ЈП „3.Септембар“  уз достављање 

адекватног доказа којим ће доказати власништво над прикључком. 
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Трошкове искључења са водовода сноси корисник који је поднео захтев из става 1 овог члана. 

 

 

5. Штедња воде 

 

Члан 35. 

Корисници су дужни да воду из водовода рационално користе. Уколико се количина воде у водоводу смањи 

и угрози нормално снабдевање водом, ЈП „3.Септембар“ дужно је да предложи неопходне мере за штедњу и 

ограничавање потрошње воде. 

 

 

Члан 36. 

У случају прекомерне потрошње воде, а нарочито у летњим месецима, ЈП „3.Септембар“  овлашћено је да 

врши преглед водоводних уређаја и контролу утрошене воде у циљу давања потребних упутстава за штедњу воде. 

Корисник је дужан да се придржава упутстава које је дало службено лице ЈП „3.Септембар“. Корисник може 

и сам тражити преглед уређаја и контролу потрошње воде, у том случају трошкови прегледа падају на његов терет. 

 

 

Члан 37. 

У случају веће несташице воде или других тешкоћа (суша или друга елементарна непогода) Општинско веће 

општине Нова Варош прописаће ред првенства у снабдевању, ограничењу или забрани утрошка воде појединачним 

корисницима (прање, поливање улица, прскање паркова, пуњење базена, прање возила, заливање  башта и сл.) као и 

начин контроле прописних ограничења и њихово спровођење. 

Ограничење потрошње воде не односи се на потребе гашења пожара. 

 

 

Члан 38. 

Воду са јавних хидраната могу користити предузећа, организације и органи који имају посебна одобрења за 

такво коришћење и ватрогасна служба за гашење пожара. 

 

 

6. Коришћење водовода у јавне сврхе 

 

Члан 39. 

Под коришћењем водовода у јавне сврхе подразумева се коришћење воде за гашење пожара, прање и  

поливање улица, заливање јавних зелених површина, одржавање и изградњу саобраћајница и слично. 

Услови коришћења и начин плаћања воде утрошене у јавне сврхе, осим за гашење пожара, одређује се 

уговором који ЈП „3.Септембар“ закључи са предузећем, организацијом, односно инвеститором.  

  

 

Члан 40. 

Ватрогасна служба има право да за потребе гашења пожара користи воду преко свих хидраната као и из 

унутрашњих водоводних инсталација сваке зграде. 

ЈП „3.Септембар“ дужно је да ватрогасној служби достави списак свих хидраната на уличној водоводној 

мрежи и да је обавести о сваком укинутом и новоизграђеном хидранту најкасније у року од 30 дана од  дана настале 

промене. 

Места на којима се налазе хидранти морају бити обележена. Ово обележавање врши се на згради и другом  

објекту који је најближи хидранту. 

Начин обележавања хидранта као и рок у коме се хидранти морају обележити одређује својом Наредбом 

Министарство за унутрашње послове преко својих надлежних служби. 

 

 

Члан 41. 

Општина Нова варош може да постави јавну чесму, ако за то има техничких могућности. 

Вода са јавне чесме може се користити за пиће и одржавање зелених површина. 

Трошкове постављања, одржавања и утрошка воде са јавне чесме сноси општина. 

Вода са јавне чесме може се користити само ако је хигијенски исправна за пиће. 

 

 

7.Одржавање 

 

Члан 42. 
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ЈП „3.Септембар“ стара се о објектима водовода у Новој Вароши и сеоским водоводима, одржава их у 

исправном стању и у том циљу врши редовне прегледе и повремене прегледе према потреби ових објеката и уређаја и 

редовно испирање водоводне мреже где је то технички изводљиво. 

ЈП „3.Септембар“ обавезно је да настале кварове и оштећења на водоводној мрежи и објектима који јој 

припадају, отклони у року од 24 часа од настанка квара, односно од његове пријаве. 

Изузетно, код већих кварова на водоводу, уколико њихово отклањање траје дуже од 24 часа, ЈП 

„3.Септембар“ је обавезно да корисницима обезбеди воду за пиће путем цистерни, а настали квар отклони у што краћем 

могућем року. 

 

Члан 43. 

За унутрашњу водоводну инсталацију одговара корисник, односно власник и одржава је о свом трошку.  

 

Члан 44. 

ЈП „3.Септембар“, дужно је да најмање једном месечно изврши проверу квалитета воде за пиће код 

Хигијенског завода у Ужицу или друге овлашћене организације. 

У случају неисправности воде, власници (управљачи) водовода дужни су да о томе одмах обавесте надлежне 

инспекцијске службе и кориснике водовода и одмах изврше санацију водоводних објеката. 

 

Члан 45.  

ЈП „3.Септембар“, дужно је да унурашње водоводне инсталације искључи из снабдевања водом и ускрати 

даље коришћење у следећим случајевима: 

1. ако корисник писмено откаже коришћење воде у складу са чланом 34 ове одлуке, 

2. ако настане већи квар, оштећење или сметња на водоводној инсталацији корисника, 

3. ако је склониште водомера неисправно, загађено, затрпано или на други начин неприступачно, а корисник 

није отклонио недостатке ни после писмене опомене ЈП „3.Септембар“, 

4. ако је водоводни прикључак самовољно изведен, 

5. ако је самовољно постављен водомер, 

6. ако су унутрашње водоводне инсталације прикључене на водоводну мрежу преко унуташњих водоводних 

инсталација суседне зграде, односно непокретности, 

7. ако потрошач прекрши одредбе Наредбе о употреби воде за време несташице, 

8. ако потрошач без одобрења ЈП „3.Септембар“ одстрани пломбу на водомеру или сам скине  водомер ради 

евентуалне поправке или баждарења, 

9. кад се празни резервоар и врши чишћење и прање главног цевовода и уређаја, 

10. кад настану већи кварови или сметње на јавном водоводу, 

11. кад на водоводној инсталацији дође до пуцања водоводних цеви које проузрокује губитак воде и пад 

притиска у водоводној мрежи или дође до могућности загађивања воде у водоводној мрежи због продирања подземних 

или фекалних вода, 

12. ако се накнадно утврди да је водоводни прикључак непрописно укрштен са канализацијом, септичком 

јамом или на други начин санитарно угрожава водоводни систем, 

13. ако не измести водомер из зграде у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке,  

14. ако корисник који има привремени прикључак у остављеном року не достави одобрење за градњу. 

Трошкове искључења и поновног укључења из тач. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. 14. 15.овог члана сноси корисник, 

који је ове радове проузроковао својом кривицом. 

У случају неплаћања накнаде за коришћење воде дуже од три месеца, ЈП „3.Септембар“ може предузети 

одговарајуће принудне мере искључења унутрашње инсталације са водовода. 

 

 

III КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Члан 46. 

У јавну и унутрашњу канализацију забрањено је испуштати или убацивати све оно што може оштетити јавну 

канализацију или штетно деловати на људе који раде у јавној канализацији, а нарочито: 

1. воду са киселинама, солима и алкалијама, бензином, уљем или мастима, као и све друге разарајуће, 

запаљиве и отровне материје које могу угрозити сигурност канализације, 

2. узрочнике заразних болести и паразитских болести или материје заражене таквим узрочницима, 

3. материје које развијају токсичне или експлозивне гасове које могу оштетити или отежати функционисање 

уређаја, 

4. разне чврсте отпатке или материје које би могле оштетити јавне канале или угрозити њихово правилно  

функционисање, 

5. празнити фекалне цистерне у канализационе шахтове градске канализационе мреже осим у последњу 

канализациону шахту пре фекалне станице код ЈП „3.Септембар“.  

Предузећа и друге организације дужне су да за своје потребе изграде посебне уређаје за пречишћавање  

штетних материја из претходног става уз сагласност ЈП „3.Септембар“ и надлежних инспекцијских служби. 
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Мере заштите јавног канализационог система, максималне дозвољене концентрације појединих материја 

које се упуштају у јавну канализацију, начин контроле квалитета отпадних вода корисника јавне канализације и друга 

питања која су битна за нормално функционисање јавне канализације биће прописане посебним Правилником о 

техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију. 

 

 

Члан 47. 

Изградња канализационе мреже врши се у складу са потребама појединих делова града или насељеног места 

ван града. Пре почетка изградње канализације, ЈП „3.Септембар“  дужно је да склопи предуговоре са будућим 

корисницима канализације о финансирању, изградњи и прикључцима на канализацију. 

На основу броја закључених предуговора, Општинска управа донеће одлуку о изградњи канализације. 

Након доношења одлуке из става 2 овог члана, ЈП „3.Септембар“ склопиће уговоре са корисницима о 

плаћању накнаде за инвестиционо улагање у комуналну инфраструктуру. 

Канализациони колектори – линије (уређаји за одвођење отпадних вода) граде се по техничким 

грађевинским и другим нормативима који су прописани за извођење и коришћење ових објеката. 

Новоизграђени објекти у којима настају штетне отпадне воде могу се прикључити на јавну канализацију тек 

пошто се изграде и опреме уређајима за пречишћавање отпадних вода. 

Члан 48. 

Ако је технички изводљиво, носиоци права коришћења, односно сви власници објекта, дужни су да по 

склопљеном уговору са инвеститором канализације своју кућну канализацију споје на уличну мрежу, односно колектор, 

чим овај буде изведен испред њихових објекта, а најдуже у року од шест месеци од дана завршетка  изградње уличне 

канализације. 

По изградњи уличне канализације, по добијању употребне дозволе, инвеститор је дужан да обавести носиоце 

права коришћења, односно сопственике објеката, за које постоји техничка могућност, да морају бити прикључени на 

изграђену канализациону мрежу у циљу непосредног извођења прикључка на мрежу. 

 

 

Члан 49. 

Канализациони прикључак саставни је део унутрашње инсталације, све до спајања са уличном инсталацијом. 

Унутрашњим прикључком се сматра: спој са јавном канализацијом од задње шахте у објекту до јавне  

канализације. Задња шахта не може да буде на већој удаљености од 20 метара од јавне канализације, а поставља се 

највише до три метра иза регулационе линије. 

Канализациони прикључак изводи власник објекта по одобрењу и условима које издаје ЈП „3.Септембар“.   

 

 

 

Члан 50. 

Сваки објекат који се спаја са уличном канализацијом мора имати свој засебан прикључак непосредно на 

јавну канализацију. Изузетно, може се дозволити прикључење на уличну канализацију и на други начин ако је то 

условљено висинским котама терена и постојеће канализације или из других оправданих разлога. 

 

 

Члан 51. 

Одредбе чланова 12. и 13. Ове Одлуке примењују се и за прикључак објекта на канализацију. 

 

Члан 52. 

Корисник канализације дужан је да у року од осам дана пријави сваку промену која утиче на количину и  

састав испуштене отпадне воде. 

 

 

Члан 53. 

Ако носилац права коришћења, власник или други корисник непрописном или намерном употребом 

унутрашње канализације проузрокује запушење или штету на јавној канализацији, дужан је да сноси све трошкове 

отклањања запушења, односно штете. 

 

 

 

Члан 54. 

У случају квара на мрежи јавне канализације управљач (власник) јавне канализације је дужан да квар 

отклони најкасније у року 24 часа. 

У случају већег квара или реконструкције јавне канализације управљач (власник) јавне канализације је 

дужан, сагласно техничким и санитарним прописима, да обезбеди одвођење отпадних вода до отклањања квара у 

најкраћем могућем року, односно завршетка реконструкције канализације. 
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Члан 55. 

Власници објекта који су прикључени на јавну канализацију дужни су да на захтев управљача (власника) 

јавне канализације отклоне кварове на својим уређајима за пречишћавање отпадних вода о свом трошку. 

 

Члан 56. 

Након спајања унутрашње канализације са јавном канализацијом, носилац права коришћења, односно 

власник објекта, дужан је да постојећу септичку јаму испразни, дезинфикује и затрпа у року од 30 дана од дана 

прикључења на канализацију и о томе обавести Општинску управу - Одељење надлежно за послове комуналне 

инспекције. 

 

 

 

 

Члан 57. 

Забрањено је на било који начин оштећивати објекте и уређаје канализације, како главне водове, тако и 

поклопце сливника, контролне шахтове и сл. 

У сливник или контролни шахт не смеју се убацивати отпаци, смеће, тврди предмети (камен, цигла и сл.),  

као и други оптаци органског и неорганског порекла. 

 

 

Члан 58. 

Носиоци права коришћења, односно власници објеката, дужни су да своју унутрашњу канализацију 

одржавају у исправном стању, о свом трошку. 

 

Члан 59. 

Ради контроле квалитета отпадних вода и правилног коришћења канализације, овлашћени радници 

управљача (власника) или инвеститора јавне канализације имају право приступа свуда где се налазе инсталације 

унутрашње канализације које су повезане са јавном канализацијом. 

Овлашћени радници управљача или инвеститора јавне канализације могу вршити прегледе само уз 

присуство корисника или њиховог представника. 

Радници из става 1. овог члана дужни су показивати легитимацију или овлашћење. 

Носиоци права коришћења, односно власници или корисници објекта који су прикључени на јавну 

канализацију дужни су да омогуће вршење прегледа у смислу става 1. овог члана. 

 

Члан 60. 

Накнада за услуге употребе јавне канализације одређује се по једном метру кубном утрошене воде из  

водовода. 

Трошкове одржавања и чишћење унутрашњих прикључака, плаћају корисници прикључка. 

 

 

Члан 61. 

На изградњу, одржавање и коришћење објекта канализације, и друга питања у вези са канализацијом која 

нису посебно регулисана, примењиваће се одредбе ове Одлуке које се односе на водовод.  

 

 

Члан 62. 

У случају штрајка управљач (власник) водовода и канализације обавезан је да обезбеди минимум процеса  

рада у складу са Законом о комуналним делатностима и да обезбеди: 

1. пречишћавање и дистрибуцију воде, 

2. минимални притисак у дистрибутивној мрежи водовода, 

3. обављање послова на отклањању хаварија на дистрибутивној мрежи водовода, 

4. редовну контролу квалитета испоручене воде, 

5. функционисање градске канализације. 

Када се у складу са Законом не обезбеди минимум процеса рада у циљу редовног снабдевања водом за пиће 

и коришћење фекалне и кишне канализације, предузимају се посебне мере ради спречавања наступања последица по 

живот и здравље људи и безбедност људи и имовине, и то : 

1. привремено обављање делатности преко других предузећа или предузетника, 

2. привремено обављање делатности ангажовањем других физичких лица, 

3. организовано снабдевање водом за пиће. 
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Члан 63. 

ЈП „3.Септембар“ не може ускратити комуналну услугу кориснику, осим у случају када корисник:  

1) изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења; 

2) користи услугу противно прописима; 

3) неосновано омета друге кориснике услуга; 

4) не плати комуналну услугу у року од 3 месеца од дала доспелости; 

5) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о чему је  

корисник благовремено обавештен. 

ЈП „3.Септембар“  дужно је да у писменој форми обавести корисника комуналне услуге о могућности 

обуставе комуналне услуге услед наступања случаја из става 1. овог члана и остави му примерени  рок за испуњење 

обавезе. 

Уколико корисник у остављеном примереном року не отклони недостатак из става 1. овог члана ЈП 

„3.Септембар“ће му у року од 8 дана од истека последњег дана рока датог у обавештењу из става 2.овог члана, ускратити 

коришћење комуналне услуге. 

ЈП „3.Септембар“ формира трочлану комисију која ће изаћи на терен и уз употребу адекватне механизације 

уколико је то потребно, као и уз асистенцију комуналне инспекције и по потреби полиције, извршити искључење 

корисника са водоводне-канализационе мреже, о чему ће комисија сачинити записник. 

Трошкови искључења падају на терет корисника, а према ценовнику ЈП „3.Септембар“. 

ЈП „3.Септембар“ дужно је да најкасније у року од два дана од измирења дуга за извршену 

комуналну услугу и плаћене прописане накнаде за поновно прикључење настави пружање комуналне услуге кориснику. 

 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 64. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара, казниће се правно лице, као давалац услуга: 

1. ако не задовољава уредно и квалитетно потребе корисника услуга (члан 6.), 

2. ако прикључи бесправно изграђени објекат на мрежу водовода, односно канализације (члан 12.),  

3. ако не одлучи по захтеву за прикључење у прописаном року (члан 13.), односно не врши прикључивање у 

прописаном року (члан 14.) 

4. ако одобри прикључење на мрежу водовода супротно члану 16., односно без прописане документације, 

5. ако без оправданог разлога не обезбеди корисницима довољне количине воде (члан 24.), 

6. ако благовремено не обавести потрошаче о планираним прекидима у снабдевању воде (члан 25.), 

7. ако не предузме конкретне мере за штедњу воде (члан 37.), 

8. ако поступа противно члану члану 41., 

9. ако не одржава у исправном стању објекте или не врши испирање водоводне мреже (члан 42.), 

10. ако не отклони квар у прописаном року (члан 42. став 3.), 

11. ако правно лице-предузетик или власник сеоског водовода не врше редовну контролу квалитета воде 

(члан 44.). 

Новчаном казном од 25.000,00 динара, казниће се и одговорно лице у правном лицу за прекршаје из става 1. 

овог члана. 

 

Члан 65. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, а новчаном казном од 50.000,00 

динара предузетник, као корисник услуге: 

1. ако омета, изградњу, продужење изградње линије водовода, односно канализације или прикључење на те  

објекте, 

2. ако не постави водомер, 

3. ако се понаша противно чл. 21. и 26., 

4. ако се не придржава упутства за штедњу воде чл 35-37, 

5. ако користи воду са јавних хидраната супротно члану 38., 

6. ако врши прикључивање супротно члану 14, 

7. ако не врати раскопане површине у првобитно стање (члан 15.), 

8. ако не уреди водомерно склониште у складу са чл 18, 

9. ако поступи супротно чл 31, и чл 56, 

10. ако поступи супротно чл 49 ст 3. 

Новчаном казном од 25.000,00 динара, казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у 

правном лицу. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће правно лице, а новчаном казном од 50.000,00 динара  

предузетник, као корисници јавне канализације који испушта отпадне воде у јавну канализацију која није прописаног 

квалитета и који не спроведе мере прописане Правилником о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних 

вода у градску канализацију. 
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Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се физичко лице које је угрозило нормално функционисање 

јавне канализације прописане Правилником о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску 

канализацију. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се физичко лице, новчаном казном од 100.000,00 динара 

правно лице, а новчаном казном од 50.000,00 динара предузетник ако се без одобрења прикључи на мрежу јавног 

водовода или канализације, односно, ако поступа супротно члану 12 ове Одлуке. 

 

 

Члан 66. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара, казниће се грађаним као физичко лице, односно корисник ако: 

1. бесправно угради водомер супротно члану 14. ове Одлуке, 

2. ако не врати раскопане површине у првобитно стање (члан 15.), 

3. ако поступа противно забранама из чланова 21. и 22. ове Одлуке, 

4. ако поступа противно одредбама члана 26. Одлуке, 

5. ако поступа противно члановима од 35. до 38. ове Одлуке. 

6. ако у року од 6 месеци по изградњи уличне канализације, односно по прибављању њене употребне 

дозволе, свој објекат не прикључи на постојећу канализациону мрежу, 

7. оштећује уређаје и објекте канализације, а из разлога за које је сам одговоран, 

8. ако не уреди водомерно склониште у складу са чл 18, 

9. ако поступи супротно чл 31 и чл 56, 

10. ако поступи супротно чл 49 ст 3. 

 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 67. 

ЈП „3.Септембар“, дужно је да у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, донесе Правилник о 

техничким условима за изградњу водоводних и канализационих објеката и услова за прикључивање на те објекте у 

складу са овом Одлуком, као и Правилник о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску 

канализацију. 

Сагласност на Правилнике из става 1. овог члана даје Општинско веће општине Нова Варош. 

 

Члан 68. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне, 

урбанистичке и послове инспекције Општинске управе Нова Варош, Републичка санитарна инспекција и Министарство 

за унутрашње послове преко својих надлежних служби. 

 

 

Члан 69. 

За све што није регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о комуналним делатностима ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) и Закона о  планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014 и 83/2018). 

 

Члан 70. 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

Број:06-10/4/2019-02 од 14.03.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

3 
Скупштина oпштине Нова Варош, на основу члана  57. и 94. Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др.закон и 83/2018), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007. 83/2014 и 47/2018) и члана 40. Статута  општине Нова Варош (''Службени 

лист општине Нова Варош'', бр. 10/2008, 9/2012 и 16/2015), на седници одржаној дана  14.03.2019. године, донела је  
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ОДЛУКУ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

Овом одлуком уређују се посебни услови које треба да испуни такси превозник у погледу возила, карактеристике и 

обележја такси возила, начин  утврђивања цена, начин обављања такси превоза путника на територији општине Нова 

Варош и значење појединих израза. 

 

Члан 2 

Такси превоз je јавни превоз који се обавља путничким возилом и за који се накнада обрачунава таксиметром у складу са 

Законом о превозу путника у друмском саобраћају (у даљем тексту: Закон).  

Члан 3 

Општинско веће општине Нова Варош, у складу са Законом и саобраћајно-техничким условима, на предлог Општинске 

управе, доноси програм којим се дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број 

такси возила. 

 

Саобраћајно технички услови из става 1.овог члана дефинишу се за петогодишњи плански период, на основу 

карактеристика превозних захтева – вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на територији општине Нова 

Варош. 

 

Општинско веће на основу програма из става 1.овог члана доноси акт којим утврђује дозвољени број возила за обављање 

такси превоза. 

 

Члан 4 

Поједини изрази, употребљени у овој одлуци, имају следеће значење: 

1. Такси превозник је привредно друштво или предузетник коме је у складу са Законом одобрено обављање такси 

превоза. 

2. Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз као предузетник или запослени код  

предузетника или привредног друштва.  

3. Такси возило је путничко возило намењено за обављање такси превоза који испуњава услове утврђене Законом и 

овом одлуком; 

4. Одобрење за обављање такси превоза је решење којим се одобрава обављање такси превоза које издаје Општинска 

управа , у складу са Законом и овом одлуком. 

5. Такси дозвола возача (легитимација) је идентификациона исправа коју издаје  Општинска управа, коју такси возач 

носи са собом приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица и која садржи 

податке прописане Законом; 

6. Такси дозвола возила је исправа коју издаје Општинска управа, за свако такси возило које испуњава услове за 

обављање такси превоза у складу са Законом и овом одлуком. 

7. Регистар је евиденција дозвола такси превозника, возача, возила и кровних ознака.  

8. Кровна ознака је осветљено обележје које се истиче на возилу којим се обавља такси превоз. 

9. Таксиметар је мерило које непрекидно, за време вожње или заустављања у току вожње,             аутоматски 

израчунава и показује цену вожње, у зависности од пређеног пута и укупног трајања. 

 

Члан 5 

Такси превоз могу обављати привредна друштва и предузетници, који поред општих услова прописаних законом, 

испуњавају и посебне услове прописане  Законом о превозу путника у друмском саобраћају и овом одлуком.  

 

 

 II ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 

Предузетник 

 

Члан 6 

За обављање делатности такси превоза предузетник  мора да испуњава следеће услове: 

1. Да у регистру привредних субјеката има регистровану претежну делатност ''такси превоз''; 

2. Да има седиште и  пребивалиште на територији општине Нова Варош; 

3. Да испуњава услове за возача који су прописани чланом 8. ове одлуке; 

4. Да поседује најмање једно путничко возило које испуњава услове прописане чланом 9. ове одлуке; 

5. Да му није правоснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају 

прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера; 

6. Да нема неизмирених пореских обавеза по основу регистроване делатности. 
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Привредно друштво 

 

Члан 7 

За обављање делатности такси превоза привредно друштво мора да испуњава следеће услове: 

1. Да у регистру привредних субјеката има регистровану претежну делатност ''такси превоз''; 

2. Да има седиште  на територији општине Нова Варош у складу са Законом; 

3. Да поседује најмање једно путничко возило које испуњава услове прописане чланом 9. ове одлуке; 

4. Да му није правоснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају 

прописана законом којим се уређују привредни преступи или законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена 

мера; 

5. Да нема неизмирених пореских обавеза по основу регистроване делатности; 

6. Да у радном односу има најмање једног возача који испуњава услове прописане чланом 8.  ове одлуке. 

 

 Такси возач 

 

Члан 8 

Такси возач мора да испуњава услове прописане Законом, и то: 

1. да има возачку дозволу ''Б'' категорије; 

2. да има звање возача путничког аутомобила трећег степена или звање возача аутобуса и теретног моторног возила 

четвртог степена стручне спреме или звање техничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте петог степена 

стручне спреме; 

3. да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година; 

4. да има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је прописима којима се уређује 

безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима је управљање возилом основно занимање; 

5. да није осуђен на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, имовине, 

безбедности јавног саобраћаја. здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне последице осуде, и ако му није 

изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док траје изречена мера; 

6. да је у радном односу код предузетника или привредног друштва. 

 

 Такси возило  

 

Члан 9 

Путничко возило за обављање такси превоза мора да испуњава услове прописане Законом и то: 

1. да је у власништву, односно у лизингу привредног друштва или предузетника 

2. да је регистровано за пет места за седење, укључујући и место за седење возача; 

3. да има најмање двоја врата са десне стране и управљач на левој страни; 

4. да има клима уређај који није накнадно уграђен; 

5. да размак осовина буде најмање 2.550 mm и запремина корисног пртљажног простора је најмање 350 l; 

6. да има уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен искључиво у складу са законом којим се уређује 

метрологија и цена такси превоза у оквиру такси тарифе коју утврђује посебним актом Општинско веће општине Нова 

Варош; 

7. да је регистровано према седишту привредног друштва, односно предузетника са регистарским таблицама чија 

регистарска ознака садржи латинична слова ТX на задње две позиције; 

8. да има кровну ознаку коју издаје Општинска управа у складу са Законом и овом одлуком. 

 

Путничко возило за обављање такси превоза, поред услова прописаних Законом, мора испуњавати и услове прописане 

овом одлуком: 

1. да има потврду о техничкој исправности за обављање јавног превоза која није старија од шест месеци; 

2.  да је уредно, чисто и без оштећења; 

3. да има оверен важећи ценовник, постављен тако да његов садржај буде видљив корисницима превоза; 

4. да поседује исправан противпожарни апарат; 

5. да има важећу полису осигурања путника; 

6. да задовољава услове у погледу границе издувне емисије прописане најмање нормом „EURO 3“, ако се први пут 

региструје за обављање такси превоза после почетка примене ове одлуке. 

 

Опште познат случај препознавања  возила са ''EURO 3'' нормом јесте да свако возило произведено у Европској унији за 

сопствено тржиште задовољава ''EURO 3'' норму ако је произведено после 01.01.2001. године. Ако је возило произведено 

пре 01.01.2001. године у земљама Европске уније, а испуњава прописану норму ''EURO 3'' или је произведено у земљама 

изван Европске уније, потребно је од произвођача односно овлашћеног заступника за одређену марку возила доставити 

документ о усклађености или доставити уверење Агенције за безбедност саобраћаја или други документ којим се 

доказује норма ''EURO 3''.   
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Члан 10 

Такси превоз се обавља на основу решења о одобрењу такси превоза (у даљем тексту - одобрење). 

 

Захтев за преглед возила и издавање одобрења  подноси се Општинској управи општине Нова Варош. 

 

Општинска управа издаје одобрење ако је број возила који се уноси у одобрење у оквиру дозвољеног броја такси возила 

који је утврђен актом из члана 3. став 3. ове одлуке и ако привредно друштво односно предузетник испуњава услове из 

чл. 6.,7.,8. и  9. ст. 1. тач. 1.- 5. ове одлуке. 

 

Испуњеност услова из чл. 9 ст. 1. тач. 1.-5. ове одлуке  утврђује саобраћајни инспектор Општинске управе прибављањем 

потребне документације и прегледом возила у складу са законом и овом одлуком. 

                                                          

За издавање одобрења предузетнику, уз захтев из става 2. овог члана, потребна су и следећа документа: 

1. копију решења Агенције за привредне регистре са регистрованом претежном делатности ''такси превоз''; 

2. очитана електронска лична карта (копију личне карте);  

3. копију возачке дозволе; 

4. оверену копију уверења (дипломе) о звању возача путничког аутомобила трећег степена или звању возача аутобуса и 

теретног моторног возила четвртог степена стручне спреме или звању техничара друмског саобраћаја или звању возача 

специјалисте петог степена стручне спреме; 

5. доказ о радном искуству (потврда послодавца, извод из електронске базе података ПИО фонда и сваки други акт којим 

се доказује радно искуство); 

6. копија уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је прописима којима се уређује 

безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима је управљање возилом основно занимање; 

7.уверење из казнене евиденције да  није осуђен на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и 

тела, полне слободе, имовине, безбедности јавног саобраћаја, здравља људи, јавног реда и мира и да не трају правне 

последице осуде, и да му није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док траје изречена мера - 

које није старије од шест месеци; 

8. доказ о пријави на обавезно здравствено и пензиско- инвалидско осигурање (образац М);  

9. две фотографије формата 25 mm x 35 mm; 

10. очитана електронска саобраћајна  дозвола за најмање једно возило; 

11. оверена копија уговора о купопродаји моторног возила или други доказ о власништву; 

12.уверење надлежног суда да му није правоснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза 

у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера- које није старије од 

шест месеци; 

13.уверење надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама по основу регистроване делатности- које није 

старије од шест месеци; 

14.записник саобраћајног инспектора  о извршеном прегледу возила која испуњавању услова из члана 9. тачке 1.- 5. ове 

одлуке којима ће обављати такси превоз; 

15.доказ о извршеној уплати локалне административне таксе. 

  

Документа из става 5. тачка 2.-9. овог члана потребна су и за сваког возача који ће обављати такси превоз код 

предузетника. 

                                                                                                                                                             

За издавање одобрења привредном друштву, уз захтев из става 2. овог члана, потребна су и следећа документа: 

1. копију решења Агенције за привредне регистре са регистрованом претежном   делатности ''такси превоз'';  

2. извод из листа непокретности или уговор о закупу или оверену изјаву о поседовању пословног простора у којем се 

чувају пословни документи; 

3. очитана електронска саобраћајна дозвола најмање за једно возило; 

4. оверена копија уговора о купопродаји моторног возила или други доказ о власништву; 

5. уверење надлежног суда да му није правоснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у 

друмском саобраћају прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера- које није старије од шест 

месеци; 

6. уверење надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама по основу регистроване делатности - које није 

старије од шест месеци; 

7. документа за сваког возача који ће обављати такси превоз и који испуњавају услове из ст.5. тачке 2.–9. овог члана. 

8. записник саобраћајног инспектора  о извршеном прегледу возила која испуњавању услова из члана 9. ст. 1. тачке 1.- 5. 

ове одлуке којима ће обављати такси превоз. 

9. доказ о извршеној уплати локалне административне таксе. 

 

Провера испуњености услова, такси превозника, за обављање такси превоза вршиће Општинска управа најмање једном у 

три године. 
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Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник престао да испуњава неки од услова за обављање такси превоза, 

Општинско веће укинуће одобрење, с тим што се пре укидања одобрења одређује рок у коме је такси превозник дужан 

да достави доказе о испуњености прописаних услова, осим доказа о чињеницама о којима се води службена евиденција.  

 

Члан 11 

Општинска управа, на основу издатог одобрења издаје уверење које садржи марку, тип и број шасије возила, на основу 

кога се, у складу са прописима, издају регистарске таблице чија регистарскa ознака садржи латинична слова TX на задње 

две позиције, према седишту привредног друштва, односно предузетника. 

 

Привредно друштво и предузетник дужан је да у року од 40 дана од дана пријема одобрења пријави почетак обављања 

делатности органу надлежном за регистрацију привредних субјеката и да, као доказ, општинској управи достави копију 

решења АПР о извршеној промени података са пријавом датума почетка обављања делатности и доказ о  испуњавању 

услова из чл.  9. ст. 1. тач. 6.-8. и ст. 2. ове одлуке, за сва возила којима ће обављати такси превоз. 

 

Испуњеност услова из чл. 9. ст. 1. тач. 6-8 и ст. 2. ове одлуке утврђује саобраћајни инспектор Општинске управе 

прибављањем потребне документације и прегледом возила у складу са законом и овом одлуком. 

  

Ако у остављеном року не буду достављени докази из ст. 2.овог члана, Општинско веће ће укинути одобрење. 

 

Одобрење за обављање такси превоза се сматра неважећим у случајевима који су прописани Законом. 

 

 

III ЛИСТА ЧЕКАЊА 

 

Члан 12 

Општинска управа води листу чекања када нису испуњени услови за добијање одобрења из чл. 3. ст. 3. ове одлуке. 

 

Подносиоци захтева се стављају на листу чекања по редоследу подношења захтева, у коју се уписује: име и презиме 

подносиоца захтева, број и датум поднетог захтева. 

 

Захтев за упис у листу чекања треба да садржи: 

1. име и презиме, ЈМБГ и бр. ЛК подносиоца захтева; 

2. адреса, контак тел. и gmal подносиоца захтева ; 

3. предмет захтева. 

 

Листа чекања се објављује на интернет страници Општинске управе. 

 

 

IV ТАКСИ ИСПРАВЕ 

 

Члан 13 

Такси превознику који у остављеном року достави доказе из чл. 11. ст. 2. ове одлуке, Општинска управа издаје такси 

исправе: такси дозволу за возача и такси дозволу за возило. 

 

Такси дозвола возача (легитимација)  

 

Члан 14 

Такси дозвола возача (легитимација) је идентификациона исправа коју такси возач носи са собом, коју је у обавези да 

истакне на видном месту приликом обављања такси делатности и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица. 

 

Такси дозвола возача је правоугаоног облика, димензија је 107mm x 76mm, израђује се од пластифицираног папира 

зелене боје, а исписана двострано црним словима ћириличног писма. 

Садржина такси дозволе возача: 

1. предња страна: Република Србија; општина Нова Варош; грб општине; назив исправе; редни број; фотографија 

димензија 35mm x 25mm; име и презиме-такси возача; адреса; јединствени матични број грађанина-такси возача (ЈМБГ); 

2. полеђина: назив, седиште и адреса такси превозника; статус такси возача; назив издаваоца и датум издавања; датум 

важења; потпис и печат лица овлашћеног за издавање и напомена. 

 

Члан 15 

Такси дозвола возача се издаје на одређено време, до истека уговора о раду, промене такси превозника, а најдуже годину 

дана од дана издавања. 

 

Захтев за издавање такси дозволе возача-физичком лицу са статусом запосленог, подноси такси превозник. 
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Такси дозвола возача није преносива и може је користити само такси возач коме је издата. 

 

Такси возач не може обављати такси превоз без важеће такси дозволе возача. 

 

Такси превозник је дужан да у случају промене података на основу којих је издата такси дозвола возача писаним путем 

обавести Општинску управу у року од 15 дана од дана настанка промене података. 

 

Општинска управа извршиће промену података издавањем нове такси дозволе возача с роком важења који је био 

утврђен пре промене података. 

 

Члан 16 

Такси превозник може поднети Општинској управи  захтев за продужење такси дозволе возача најкасније пре истека 

њеног важења у супротном, истеком њеног важења, возач коме је издата брише се из регистра Општинске управе. 

 

За продужење такси дозволе возача, уз захтев потребно је да буду испуњени услови из чл. 8. ст 1. тач. 1., 4., 5. и 6. ове 

одлуке. 

 

За продужење такси дозволе возача која је издата предузетнику, уз захтев потребно је да буду испуњени услови из чл. 6. 

ст 1. тач. 1., 2., 4., 5. и 6. и чл. 8. ст 1. тач. 1., 4., 5. и 6. ове одлуке. 

 

Такси дозвола возила   

 

Члан 17 

Такси дозвола возила је исправа коју издаје Општинска управа, само за једно-одређено возило које испуњава услове за 

обављање такси превоза у складу са Законом и овом одлуком. 

 

Општинска управа издаје такси дозволу возила такси превознику који испуњава услове прописане Законом, овом 

одлуком и актом из чл. 3. ст. 3. ове одлуке 

. 

Такси дозвола возила издаје се на период од годину дана, није преносива и може је користити превозник коме је издата, 

за возило за које је издата. 

 

Такси дозвола возила је правоугаоног облика, димензија је 107mm x 76mm,  израђује се од пластифицираног папира 

зелене боје, а исписана двострано црним словима ћириличног писма. 

Садржина такси дозволе возила:  

1. предња страна: Република Србија; општина Нова Варош; грб општине; назив исправе; редни број и број кровне 

ознаке; назив, седиште и адреса такси превозника; марка, модел, број шасије и регистарска ознака возила, назив 

издаваоца и датум издавања.   

2. полеђина: датум важења; потпис и печат лица овлашћеног за издавање и напомена 

 

Члан 18 

Такси превозник може поднети Општинској управи захтев за продужење такси дозволе возила најкасније пре истека 

њеног важења у супротном, истеком њеног важења, возило за које је издата брише се из регистра Општинске управе. 

 

Такси превозник не може обављати такси превоз возилом за које није издата важећа такси дозвола возила. 

 

За продужење такси дозволе возила, уз захтев потребно је да буду испуњени услови из члана 9.ове одлуке. 

 

V РЕГИСТАР 

 

Члан 19 

Општинска управа води регистре: регистар дозвола (легитимација) такси превозника и такси возача и регистар дозвола 

такси возила и кровних ознака. 

 

Регистар дозвола (легитимација) такси превозника и такси возача садржи: пословно име, седиште и матични број такси 

превозника; број и датум одобрења; име и презиме такси возача; податке о личности такси возача; број такси дозволе за 

возача; статус такси возача; датум издавања и важења такси дозволе за возача и напомена. 

 

Регистар дозвола такси возила и кровних ознака садржи: пословно име такси превозника; марка, модел, регистарска 

ознака и број шасије такси возила; број дозволе такси возила; број кровне ознаке, датум издавања и важења такси 

дозволе за возило и напомена. 
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Члан 20 

Општинска управа врши ажурирање регистра најкасније до петог датума у месецу за предходни месец којим утврђује 

број регистрованих такси превозника и такси возила. 

 

Број регистрованих такси возила утврђен ажурирањем регистра објављује се на интернет страници и узима се као 

валидан за утврђивање дозвољеног броја возила који је утврђен актом из члана 3.став 3.ове одлуке.  

 

О извршеном ажурирању овлашћено лице Општинске управе саставља службену белешку. 

 

Сва такси возила у власништву предузетника односно привредног друштва, даном брисања предузетника односно 

привредног друштва из Регистра АПР-а губе статус такси возила и бришу се из Регистра такси возила који води 

Општинска управа. 

 

VI КРОВНА ОЗНАКА 

 

Члан 21 

Кровна ознака је осветљено обележје које се истиче на возилу којим се обавља такси превоз и садржи: натпис "ТАХI", 

број и ознаку издаваоца. 

 

Кровна ознака је облика елиптичног ваљка, димензија: r1= 95 mm, r2= 45 mm и h=80 mm, израђен од дводелног 

плексигласа дебљине 3mm, чије кућиште је осветљено са 6 лед диода, а напајање се врши преко прикључног кабла 

дужине од 3m. 

Предња и задња страна кровне ознаке су идетичне и састоје се од три елиптична поља и то: спољног прстена  црвене 

боје, ширине 5 mm; средишњег прстена плаве боје, ширине 20 mm у који је уписан натпис "TAXI", општина Нова Варош 

и грб општине, чија су слова беле боје, висине 15 mm, односно 13 mm; и унутрашњег поља беле боје, ширине 38 mm, у 

који је уписан број црне боје, чија је висине 30 mm. 

Кућиште кровне ознаке је причвршћено на магнетну плочу димензија  150 mm х 150 mm х 5 mm, на којој је уграђена 

метална кука за подизање и одвајање са крова такси возила. 

Члан 22 

Општинска управа на основу одобрења из чл. 10. ове одлуке издаје кровне ознаке за које се води регистар у складу са 

Законом и овом одлуком.  

 

У случајевима прописаним овом одлуком такси превозник је у обавези да раздужи издату кровну ознаку у исправном 

стању код Општинске управе. 

Такси превозник је у обавези да у случају оштећења издате кровне ознаке надокнади њену вредност.  

Кровна ознака се може издати само за једно такси возило и важи само уз реверс издат од стране Општинске управе.  

 

VII ПРЕКИД И ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

Прекид обављања делатности 

 

Члан 23 

Прекид обавњаља делатности такси превозника врши се у случају постајања оправданих разлога привремене 

спречености обављања ове делатности. 

 

Такси превозник је дужан да Општинској управи достави уз захтев и доказе о постајању оправданих разлога спречености 

обављања такси превоза за временски период у коме се врши прекид обављања делатности, а који не може бити дужи од 

годину дана од дана прекида обављања делатности уписаног у АПР-у. 

 

Такси превозник је дужан да у року од осам  дана од дана истека временског периода из ст, 2. овог члана поднесе захтев 

за наставак обављања такси делатности, у супротном Општинско веће може одредити додатни рок за пријаву наставка 

обављања делатности, а уколико ни у додатном року не поступи по позиву Општинско веће ће укинути одобрење и 

извршиће се брисање из регистра Општинске управе. 

 

 

Престанак обављања делатности 

 

Члан 24 

Престанак обављања делатности је трајни прекид обављања делатности такси превоза. 

 

Престанком обављања делатности такси превозник се брише из регистра Општинске управе, закључно са даном уписа 

престанка обављња регистроване такси делатности у АПР-у.  
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Члан 25 

Такси превозник је дужан, да у случају прекида или престанка обављања делатности такси превоза, у року од два дана од 

дана подношења захтева АПР-у  Општинској управи врати такси исправе и кровну ознаку. 

 

Престанком обављања делатности такси превоза возилом за које је издата такси исправа и кровна ознака, такси 

превозник је у обавези да у року од осам дана од дана настанка промене Општинској управи врати исте. 

 

О враћеним такси исправама и кровној ознаци Општинска управа издаје потврду. 

 

Привремено враћене такси исправе и кровну ознаку такси превозник преузима на основу захтева уз који доставља копију 

решења Агенције за привредне регистре о пријави датума наставка обављања делатности. О преузетим такси исправама 

и кровној ознаци Општинска управа издаје потврду. 

 

VIII НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 

Члан 26 

Такси превоз обавља се у времену од 00:00 до 24:00 сата. 

 

Када је такси возило слободно, такси возач је дужан да прими кориснике превоза на такси стајалишту, на улици или на 

месту које је позивом радио везом или неком другом телекомуникационом везом одредио корисник превоза, ако је 

заустављање или паркирање такси возила дозвољено прописима. 

 

На такси стајалишту услугу превоза пружа такси возач кога одабере корисник превоза. 

 

Члан 27 

У току обављања такси превоза на крову такси возила мора бити истакнута кровна ознака која на предњој и задњој 

страни садржи натпис из чл. 21. ст. 1. ове одлуке 

 

Кровна ознака мора бити осветљена увек када је возило у току обављања такси делатности слободно. 

 

Уколико се такси возило користи за сопствене потребе, такси возач је дужан да кровну ознаку привремено уклони. 

 

Када је на путничком возилу истакнута кровна ознака сматра се да се тим возилом обавља такси превоз. 

 

Члан 28 

Такси возач је дужан да на почетку вожње укључи таксиметар. 

 

Такси возач укључује таксиметар уласком корисника превоза у возило, а ако је превоз уговорен позивом радио везом 

или неком другом телекомуникационом везом, таксиметар се укључује након уласка корисника превоза у возило, на 

месту које је корисник превоза одредио. 

 

Члан 29 

Такси возач је дужан да превоз обави путем који му одреди корисник превоза, ако је то дозвољено саобраћајним 

прописима или најкраћим путем. 

 

Такси возач је дужан да превоз обави без обзира на дужину вожње. 

 

О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења одлучује корисник превоза који је започео 

коришћење такси превоза. 

 

Када се у једној вожњи превози више корисника превоза, услуга се наплаћује само једном. 

 

Када један од корисника превоза напусти возило и плати превоз, наставак вожње сматра се новом вожњом и таксиметар 

се поново укључује. 

 

 

 

Члан 30 

Такси превозник је дужан да наручени превоз заврши доласком на одредиште које одређује корисник превоза.  

 

Такси превозник који због квара на возилу или другог оправданог разлога не може да заврши превоз на начин из ст. 1. 

овог члана, дужан је да кориснику превоза обезбеди друго такси возило истог или другог такси превозника 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.3     15. март  2019. године 

 

Страна 21 

. 

Члан 31  

За време обављања такси превоза у такси возилу, поред Законом прописаних ствари, мора да се налази и: 

1. потврда о баждареном таксиметру, 

2. пријава на обавезно социјално осигурање (образац М) такси возача.  

3. исправан противпожарни апарат 

4. блок рачун у коме је сваки лист оверен печатом. 

 

Члан 32 

За време обављања такси превоза возило мора да испуњава услове из чл. 9. ове одлуке.  

 

На такси возилу, осим кровне ознаке прописане овом одлуком, могу се постављати рекламни панои и рекламне 

налепнице на бочним странама и вратима такси возила, у складу са овом одлуком и прописима који регулишу ову 

област. 

 

Члан 33 

За време обављања такси превоза такси возач мора бити уредно одевен, да се према корисницима превоза односи са 

пажњом и не сме пушити у такси возилу за време вожње. 

 

Такси возачу није допуштено да обавља такси превоз под утицајем алкохола, дроге или других опојних средстава.  

Члан 34 

Такси возач је дужан да уз корисника превоза прими и његов пртљаг, изузев уколико оцени да је пртљаг путника такав 

да може да оштети или упрља пртљажни простор, као и у случају када је пртљаг  кабаст или тежак и не може да стане у 

пртљажни простор, односно може да изазове преоптерећење такси возила, такси возач може одбити захтев за превозом. 

 

У делу такси возила намењеном за превоз путника не могу се смештати ствари које нису ручни пртљаг корисника 

превоза. 

 

Такси возач може да уз корисника превоза прими и његове кућне љубимце (мале псе, мачке и питоме мале животиње). 

 

Члан 35 

Такси возач не сме да превози децу млађу од шест година без пунолетног пратиоца. 

 

 Такси возач је дужан при превозу деце  поштује одредбе прописа о безбедности саобраћаја којима се регулише превоз 

деце у моторном возилу. 

 

Члан 36 

Такси возач може да одбије превоз у случајевима који су прописани Законом и: 

-ако је лице под утицајем алкохола, дроге или других опојних средстава; 

-ако постоји оправдана опасност да би корисник превоза могао да угрози његову сигурност; 

-ако постоје други оправдани разлози. 

 

 

Члан 37 

Након завршетка вожње такси возач је дужан да прегледа такси возило, а нађене ствари пријави полицији.  

 

Члан 38 

Привредно друштво, предузетник или физичко лице које не испуњава услове прописане Законом и овом одлуком за 

обављање такси превоза не може користити такси ознаке, такси исправе или на крову путничког возила стављати кровне 

ознаке са пословним именом односно другим натписима, као ни кровне ознаке без натписа и друга обележја. 

 

Члан 39 

Забрањено је заустављање и паркирање такси возила уколико се на тај начин омета коришћење површина јавне намене.  

 

 

IX ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ 

 

Члан 40 

Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној површини које је одређено и уређено за 

пристајање такси возила, чекање и пријем путника и које је обележено саобраћајном сигнализацијом сходно прописима 

којима се уређује безбедност саобраћаја на јавним путевима. 

Локацију такси стајалишта и број такси места на стајалишту утврђује Општинско веће посебним актом, на предлог 

Општинске управе. 
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Члан 41 

Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом. 

 

Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се простор за стајање такси возила, у оквиру такси стајалишта и 

уписује се натпис " ТАXI". 

 

На почетку такси стајалишта поставља се вертикални саобраћајни знак за означавање такси стајалишта. 

 

О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на стајалиштима, одржавању постојеће саобраћајне 

сигнализације и одржавању стајалишта у зимским и летњим условима, стара се Управљач пута одређен за територију 

општине Нова Варош. 

 

Члан 42 

На такси стајалишту се могу заустављати и паркирати само такси возила у складу са одредбама Закона и ове одлукe. 

 

Такси возила стају на такси стајалишту само у оквиру обележених места и на начин како је дефинисано хоризонталном и 

вертикалном саобраћајном сигнализацијом. 

 

За време стајања такси возила на такси стајалишту такси возач је дужан да остане поред возила или у возилу. 

 

X ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 

Члан 43 

Цена за обављање такси превоза утврђује се у оквиру такси тарифе. 

 

Такси тарифа је скуп јединичних цена за: 

1. старт; 

2. пређени километар; 

3. време чекања; 

4. долазак на адресу по позиву и превоз пртљага по комаду. 

 

Постоје три такси тарифе у оквиру којих се утврђује цена по којој се такси превоз мора обављати на територији општине 

Нова Варош и то: 

1. Тарифа I примењује се радним данима и суботом у времену од 06 до 22 часа, а цена у оквиру исте је: старт-50,00 РСД; 

вожња по километру-50,00 РСД; време чекања по сату 360,00 РСД и превоз пртљага по комаду-30,00 РСД; 

2. Тарифа II примењује се у времену од 22 до 06 часова,  у дане државних празника и недељом, а цена у оквиру исте је: 

старт-50,00 РСД; вожња по километру-75,00 РСД; време чекања по сату 360,00 РСД и превоз пртљага по комаду-30,00 

РСД; 

3. Тарифа III примењује се на некатегорисаним путевима са макадамским застором, а цена у оквиру исте је: старт-50,00 

РСД; вожња по километру-125,00 РСД; време чекања по сату 360,00 РСД и превоз пртљага по комаду-30,00 РСД. 

 

Члан 44 

Општинска управа издаје и оверава ценовник са ценом утврђеном у складу са чл, 43. ове одлуке. 

 

Саставни део ценовника је и обавештење Општинске управе са бројем телефона-033/64-373, на који корисник такси 

превоза може изјавити притужбе на пружену такси услугу. 

 

Таксиметар мора бити подешен у складу са ценовником из става 1. овог члана. 

 

У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора бити на видном месту за кориснике такси превоза уграђен 

исправан таксиметар и истакнут ценовник из ст. 1. овог члана. 

 

 

XI НАДЗОР 

 

Члан 45 

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа преко инспектора за друмски саобраћај и јавне 

путеве (у даљем тексту: саобраћајни инспектор). 

 

Члан 46 

Прекршајни налог саобраћајни инспектор, издаје у писаној форми у складу са законом којим је прописана садржина 

прекршајног налога. 
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Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује лицу против кога се издаје прекршајни 

налог, а копије задржава Општинска управа. 

 

Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у моменту откривања прекршаја. 

 

Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује његов пријем. 

 

Члан 47 

Ако је лице за кога се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности откривања или природа прекршаја то 

захтевају, достављање прекршајног налога ће се извршити путем поште или доставне службе, у складу са одредбама 

Закона о прекршајима. 

 

Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог, саобраћајни инспектор, ће га 

упозорити на последице одбијања пријема, унети у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када је 

пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни налог уручен. 

 

Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене казне у 

року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене казне. 

 

Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога не плати 

изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је 

прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан и извршан. 

 

Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није плаћена, саобраћајни инспектор 

доставља надлежном прекршајном суду ради спровођења извршења у складу са законом. 

 

Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након истека рока од осам дана 

од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне. 

 

Члан 48 

Превозник, такси возач или физичко лице који обављају превоз дужни су да саобраћајном инспектору омогуће 

неометано вршење послова, ставе на увид сва потребна документа, да у року који инспектор одреди доставе потребну 

документацију и поступе по налогу инспектора. 

 

Члан 49 

Саобраћајни инспектор у вршењу инспекцијског надзора дужан је да контролише: 

1. да ли се у такси возилу налазе све исправе у складу са Законом и одредбама ове одлуке; 

2. да ли су такси исправе важеће; 

3. да ли такси возило испуњава услове из члана 9. ове oдлуке; 

4. начин обављања такси превоза; 

5. усаглашеност ценовника са таксиметром и исправом о баждарењу таксиметра; 

6. уговор о раду такси возача и пријаву на обавезно социјално осигурање. 

 

Саобраћајни инспектор у вршењу инспекцијског надзора над одредбама ове одлуке, има 

овлашћењe републичког инспектора за друмски саобраћај. 

 

 

 

XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 50 

Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази пријава на обавезно социјално осигурање (образац М) такси 

возача. (чл.31. ст. 1. тч. 2.); 

2. не испуњава услове прописане Законом и овом одлуком за обављање такси превоза, а користи такси ознаке, такси 

исправе или на крову путничког возила ставља кровне ознаке са пословним именом односно другим натписима, као ни 

кровне ознаке без натписа и друга обележја. (чл. 38.); 

3. саобраћајном инспектору не омогући неометано вршење послова, не стави на увид сва потребна документа, не 

достави потребну документацију у року који инспектор одреди или не поступи по налогу инспектора. (чл.48.).  

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 
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Новчаном казном од 50.000 динара казниће се предузетник за прекршај из ст.1. тч. 1. овог члана. 

 

Новчаном казном од 30.000 динара казниће се физичко лице за прекршај из ст.1. тч. 2. и тч. 3. овог члана. 

 

Члан 51 

Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. у случају привременог или трајног престанка обављања делатности такси превоза у року од два дана од дана 

подношења захтева АПР-у и Општинској управи не врати такси исправе и кровну ознаку. (чл. 25.став 1.); 

2.  такси превозник наручени превоз не заврши доласком на одредиште које одређује корисник превоза. (чл. 30. ст.1.); 

3. такси превозник због квара на возилу или другог оправданог разлога не може да заврши наручени превоз, кориснику 

превоза не обезбеди друго такси возило истог или другог такси превозника. (чл. 30. ст. 2.); 

4. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази потврда о баждареном таксиметру (чл.31. ст. 1. тч. 1.); 

5. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази исправан противпожарни апарат (чл.31. ст. 1. тч. 3.); 

6. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази блок рачуна о коме је сваки лист оверен печатом (чл.31. ст. 

1. тч. 4.); 

7. је власник возила заустављеног или паркираног на такси стајалишту, а које не испуњава услове за такси возило 

одређене Законом и овом одлуком (чл. 42. ст.1.); 

8. не подеси таксиметар у складу са важећим ценовником (чл. 44. ст.3.); 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 

 

Новчаном казном од  25.000 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана. 

 

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се физичко лице за прекршај из ст.1. тч. 7. овог члана. 

 

 

 

Члан 52 

Новчаном казном у износу од 5.000 динара динара казниће се за прекршај такси возач ако: 

1. је возило слободно, не прима кориснике превоза на такси стајалишту, улици или на месту које је позивом радио везом 

или неком другом телекомуникационом везом одредио корисник превоза, ако је заустављање или паркирање такси 

возила дозвољено прописима. (чл.26. ст. 2.); 

2. кровна ознака у току обављања такси делатности  када је возило слободно, није осветљена. (члан 27.став 2.); 

3.користи такси возило за сопствене потребе, а кровну ознаку привремено не уклони. (чл. 27. ст. 3.); 

4. не обави превоз путем који му одреди корисник превоза, ако је то дозвољено саобраћајним прописима или најкраћим 

путем. (чл. 29. ст. 1.); 

5. не обави превоз без обзира на дужину вожње. (чл. 29. ст. 2.); 

6. се у једној вожњи превози више корисника превоза, наплати услугу превоза више од једном (чл. 29. ст. 4.); 

7. се у једној вожњи превози више корисника превоза, поново не укључи таксиметар, када један од корисника превоза 

напусти возило и плати превоз и када се наставак вожње сматра новом вожњом (чл. 29. ст. 5.); 

8. за време обављања такси превоза није уредно одевен, према корисницима превоза не односи се са пажњом или пуши у 

такси возилу. (члан 33. ст. 1.); 

9. не прими пртљаг корисника превоза, изузев уколико оцени да је пртљаг путника такав да може да оштети или упрља 

пртљажни простор, као и у случају када је пртљаг  кабаст или тежак и не може да стане у пртљажни простор, односно 

може да изазове преоптерећење такси возила, такси возач може одбити захтев за превозом. (чл. 34. ст. 1.); 

10. у делу такси возила намењеном за превоз путника смешта ствари које нису ручни пртљаг корисника превоза. (чл. 34. 

ст. 2.); 

11. након завршетка вожње не прегледа такси возило или нађене ствари не преда полицији. (чл. 37.); 

12. омета коришћење површине јавне намене заустављањем и паркирањем такси возила (члан 39.); 

13. не стају на такси стајалишту у оквиру обележених места и на начин како је дефинисано хоризонталном и 

вертикалном саобраћајном сигнализацијом (члан 42. став 2.); 

14. за време стајања такси возила на такси стајалишту не остане поред возила или у возилу. (чл. 42. ст. 3.); 

15. саобраћајном инспектору не омогући неометано вршење послова, не стави на увид сва потребна документа, не 

достави потребну документацију у року који инспектор одреди или не поступи по налогу инспектора. (чл.48.).  

 

 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 53 
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Општинска управа ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, такси превозницима који имају одобрење 

за обављање делатности такси превоза, издати нова одобрења у складу са Законом и овом одлуком, извршити пренос 

података из предходног регистра у нови регистар и извршити измену постојећих кровних ознака.  

 

Такси превозницима, који су прекинули обављање делатности такси превоза до дана ступања на снагу ове одлуке, а које 

не може трајати дуже од рока утврђеног овом одлуком за прекид делатности, нова одобрења ће бити издата приликом 

поновног наставка обављања делатности. 

 

 

Члан 54 

Такси исправе које су издате такси превозницима до дана ступања на снагу ове одлуке, важе све до протека временског 

периода на који су издате. 

 

Набавка образаца такси исправа;  израда нових и измена постојећих кровних ознака и израда ценовника такси услуга 

вршиће се на терет буџета општине Нова Варош. 

 

Члан 55 

Образци са такси исправама, такси регистром, ценовником и изгледом кровне ознаке одштампани су уз ову одлуку и 

чине њен саставни део. 

 

Члан 56 

Такси превозници су у обавези да ускладе своје пословање са овом одлуком до 6. новембара 2019. године, изузев чл. 9. 

ст. 1. тач. 4. и 5. ове одлуке у погледу ког су у обавези да ускладе пословање до 6. новембара 2020. године. 

 

Члан 57 

Захтеви поднети до ступања на снагу ове одлуке решаваће се по одредбама Одлуке о такси превозу ("Службени лист 

општине Нова Варош" бр. 8/2016), уколико нису у супротности са одредбама ове одлуке. 

 

Члан 58 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о такси превозу ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 

8/2016). 

 

Члан 59 

За све што није регулисано овом одлуком примењиваће се одредбе Закона о превозу путника у друмском саобраћају.  

 

Члан 60 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

Број:06-10/3/2019-02 од 14.03.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 
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ТАКСИ ДОЗВОЛА ВОЗАЧА 

(ЛЕГИТИМАЦИА) 

1. Предња страна 

 

 

2. Полеђина 
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Образац 3 

 

1. РЕГИСТАР ДОЗВОЛА (ЛЕГИТИМАЦИЈА) ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА И ТАКСИ ВОЗАЧА 
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Образац 2 

 

ТАКСИ ДОЗВОЛА ВОЗИЛА 
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Образац 4 
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Образац 5 
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4 
На основу члана 104.став 1. и 3.Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник  

РС", бр.88/17), члана 3.Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о 

мрежи јавних основних школа ("Службени гласник РС" бр.21/18) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени 

лист општине Нова Варош" бр. 10/08 , 9/12 и 16/15), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 

14.03.2019.године, донела је   

 

 

АКТ 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

Члан 1. 

 Овим Актом утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на територији општине Нова 

Варош (у даљем тексту: мрежа основних школа). 

 

Члан 2. 

 Мрежу основних школа чине основне школе које делатност основног образовања и васпитања обављају у 

седишту и ван седишта организовањем издвојених одељења. 

 

Члан 3. 

 Мрежу основних школа на територији општине Нова Варош чине: 

 

Редни број Назив школе 
Седиште и 

адреса 

Издвојена 

одељења 
Разредност 

1. ОШ "Живко Љујић", Нова Варош 

Прва Нова 18 

 I – VIII 

1.1.   Дражевићи  I -  IV 

2. ОШ"Момир Пуцаревић" Акмачићи  I – VIII 

2.1.   Вилови I -  IV 

2.2.   Дрмановићи I -  IV 

2.3.   Радијевићи I -  IV 

3. ОШ"Кнезова Рашковића", Божетићи  I – VIII 

3.1.   Љепојевићи I -  IV 

   Бистрица I – VIII 

4. ОШ "Гојко Друловић", Радоиња   I – VIII 

4.1.   Негбина I – VIII 

4.2.   Рутоши I -  IV 

4.3.   Кокин Брод  I -  IV 

4.4.   Драглица I -  IV 

     

5. ОШ "Вук Стефановић 

Караџић" 

Јасеново  I – VIII 

5.1.   Кућани I -  IV 

5.2.   Горња Бела Река I -  IV 

5.3.   Доња Бела Река I -  IV 

     

 
Члан 5. 

Саставни део овог Акта је Елаборат о мрежи основних школа на територији  општине Нова Варош бој 610-

3/2019-01 од 22.01.2019. године. 

 

 

Члан 6. 

 Ступањем на снагу овог Акта престаје да важи Одлука о мрежи основних школа на територији општине 

Нова Варош ("Сужбени лист општине Нова Варош" бр.6/2014). 
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Члан 7. 

 Овај Акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош", а 

примењиваће се од дана  добијања  сагласности Министарства науке, просвете и технолошког развоја.  

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 БРОЈ:06-10/20/2019-02 od 14.03.2019.године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

 

ЕЛАБОРАТ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

САДРЖАЈ: 

Увод 

- 1. Приказ основних карактеристика општине Нова Варош 

- 1.1. Географски подаци о општини Нова Варош 

- 1.2. Демографски подаци о општини Нова Варош 

- 1.3. Економске, културне и спортске карактеристике општине Нова Варош 

- 2. Приказ установа основног образовања и васпитања на територији општине Нова Варош 

- 2.1. Образовна делатност у општини Нова Варош (кратак историјски приказ) 

- 2.2. Мрежа основних школа на територији општине Нова Варош с карактеристикама њиховог просторног 

распореда и међусобне удаљености 

 Анализа броја ученика и одељења у основним школама у школској 2017/2018.години и реализацији наставе 

на језицима националних мањина 

- 3. Развојни план мреже основних школа на територији општине Нова Варош 

- 3.1. Кретање броја деце рођене у општини Нова Варош у периоду од 2010. па до 2017.године и укупан број 

ученика, а посебно првака, уписаних у основне школе од школске 2010/2011 до 2017/2018.године 

- 3.2. Средњерочни план оптимализације мреже јавних основних школа у општини Нова Варош у наредних 

четири до осам година (са закључком) 

 

Увод 

 Изради Одлуке о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Нова Варош 

приступило се на основу одредама члана 104. Закона о основама ситема образовања и васпитања (,,Службени 

гласник РС,, број 88/17),и члана 42. Став 1. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“ бр.55/05, 71/05- исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –УС, 72/12, 7/14 – УС и 44//14)  члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 

мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа (,,Службени гласник РС,, број 21/18), 

члана 40 Статута општине Нова Варош (,,Службени лист општине Нова Варош бр.10/08, 9/12 и 16/15) 

 Одлуком о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Нова Варош утврђен је број и 

просторни рапоред основних школа на територији општине Нова Варош. 

 Одлука о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Нова Варош сачињена је на 

основу прописа који непосредно регулишу област образовања, као и поједине његове делове: 

- Закон о основама ситема образовања и васпитања (,,Службени гласник РС,,број 88/17,27/2018); 

- Закон о предшколском образовању и васпитању (,,Службени гласник РС,, бр. 18/10,  

101/17); 

- Закон о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС,, бр. 55/13, 101/17); 

- Стратегвија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020 године  

(,,Службени гласник РС,, бр. 107/12); 

- Закон о националним саветима националних мањина (,,Службени гласник РС,, број 72/2009); 

- Стручно упуство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим  

школама за школску 2017/2018.годину, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, број: 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017.године. 

 Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних основних школа коришћени су подаци о 

документација: основних школа, надлежних Секретаријата ЈЛС, Регионалне привредне коморе, Републичког завода за 

статистику, Пописа становништва 2011.године и других институција и извора. 
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Мрежа јавних основних школа, утврђена Одлуком о мрежи јавних основних школа седиштем на територији 

општине Нова Варош, треба да допринесе даљем развоју и унапређењу процеса образовања и васпитања у основним 

школама на територији општине Нова Варош, у складу са општим и посебним циљевима и стандардима, који су за ову 

област одређени Законом о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС,,број 88/17).  

 

1. Приказ основних карактеристика општине Нова Варош 

1.1. Географски подаци о општини Нова Варош 

Настанак насеља везује се за име Скендер-паше Ђеновљанина. Кад је Скендер-паша, путујући из Босне за 

Цариград (1530), застао са пратњом на заравни у подножју планине Златар и одушевљен лепотама овог шумовитог 

предела и опојним мирисом боровине, наредио је при поласку да се ту подигне касаба. Убрзо је никло насеља на месту 

данашње Нове Вароши. Названо је Скендер-пашина Паланка. Кад је нарасло до близу 2.000 кућа, „букну пожар и спржи 

паланку до темеља“ ( Евлија Чебелија). Већина становника је остала ту и подигла нову касабу коју назваше  Јени Касаба, 

што на српском значи Нова Варош. 

 Општина Нова Варош се налази у Југозападној Србији и територијално припада Златиборском округу, 

Република Србија. 

 Територија општине Нова Варош се простире на површини од 581,47km2. Састоји се од 32 катастарске 

општине, организоване у 13 месних заједница : К.О. Акмачићи,, К.О.Амзићи, К.О.Бела Река, К.О.Бистрица, К.О. 

Божетићи, К.О.Брдо, К.О.Буковик, К.О. Бурађа, К.О. Вилови, К.О.  Вранеша, К.О.  Горње Трудово, К.О. Дебеља, К.О. 

Драглица, К.О. Дражевићи, К.О. Дрмановићи, К.О. Јасеново, К.О.  Комарани, К.О. Кућани, К.О. Љепојевићи, К.О. 

Мишевићи, К.О. Негбина, К.О.  Ојковица,  К.О. Радијевићи, К.О.  Радоиња, К.О. Рутоши, К.О. Сеништа, К.О. Тиква, 

К.О.  Тисовица, К.О. Трудово, К.О. Челице, К.О. Штитково,које су истовремено насељена места. 

 По величини територије, општина Нова Варош спада међу мање општине на подручју Републике Србије.  

 

1.2. Демографски подаци о општини Нова Варош 

             Према попису становништва из 2011. године, општина Нова Варош има 16.638 становника, од којих око 

половина живе у сеоским срединама, док друга половина живи у граду. Просечна густина насељености је 28,61 

становника/km2. У Новој Вароши је насељено 14.889 Срба, 788 Бошњака, 526 Муслимана и 425 припадника других 

етничких заједница. 

Број становника је у последњих 10 година опао за 11%  ( према проценама Републичког завода за статистику 

број становника у 2017. години је 14.883) али није било већих промена у броју радно активног становништва. 

 Природни прираштај у општини Нова Варош је већ дуги низ година негативан и наставља да пада. Поређења 

ради природни прираштај је 2010. године био - 8,4 а 2017.године -9,3%. 

 Највеће миграције се јављају у периоду од 2008-2012 године, а основни и једини разлог је егзистенција. 

Становништво у потрази за послом одлази у веће градове и индустријске центре.  

 

 

1.3. Економске, културне и спортске карактеристике општине Нова Варош 

 

Стратешки циљеви развоја општине Нова Варош су енергетика, туризам и пољопривреда. Даљи развој ових 

делатности индиректно ће утицати на унапређење прерађивачке индустрије која је за сада доминантна грана привреде.  

Енергетика је традиционално водећи сектор развоја општине Нова Варош коју у највећој мери представља 

привредно друштво Дринско – Лимске ХЕ ДОО, којем су Лимске ХЕ припојене 2005. године. 

Поред сектора енергетике, прерађивачка индустрија је носилац развоја општине Нова Варош. У оквиру овог 

сектора најразвијенија је прерада дрвета и производа од дрвета, производња прехрамбених производа, производња 

текстилних производа и обуће, производња пластике и гуме. 

 У општини Нова Варош према подацима из 2018. године  послује 497 привредних субјеката и 97 привредних 

друштава. 

Просечна нето зарада по запосленом у Нова Варош у 2017.години је   износила 35.322,00 динара. 

Број незапослених у 2018.години је 1803 лица од тога 930 жена. 

Нова Варош је општина са богатом културном и историјском традицијом.  

Археолошка налазишта на територији општине Нова Варош указују на трагове насеља 3000 година пре нове ере. 

Неолитска насеља на локацијама Бјелина и Пљосне стене потичу из млађег каменог доба. Као већа илирска насеља 

истицали су се Радоиња, Рутоши и Радијевића. Крајем II века нове ере ове крајеве су насељавали Римљани, на шта 

указују бројне некрополе у Ритошима, Радоињи, Акмачићима и Буковику. 

Нововарошки крај налазио се у средњем делу прве српске државе. За време Немањића овај крај сачињавале су 

жупе Борче и Радохна. Оне су припадале Дабарској епископији. Из овог периода потиче неколико утврђења:  Клак  у 

Рутошима, Оштрик у Челицама, Островица у Бистрици и Соколац у Акмачићима. Током најезде Турака, оне су срушене. 

Нововарошки крај је пао под турску власт 1455. године. Турци су дуж путева основали нова насеља – паланке. 

Нова Варош се помиње у списима из 1530. године и везује се за име Скендер-паше Ђеновљанина, који је путујући 

из Босне за Цариград, одушевљен лепотама планине Златар, наредио да се ту подигне касаба. Убрзо је никло насеље на 
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раскрсници важних путева и названо је Скендер-пашина Паланка. Након великог пожара који је уништио куће ( Евлија 

Челебија), подигнута је нова насеобина под називом Јени Касаба, што на српском значи Нова Варош. Трговина стоком и 

њеним производима учинила је да се варошица брзо развија, а од 1776. године била је у саставу новопазарског санџака.  

Почетком 19. века ( 1809.године), град су од Турака ослободили Карађорђеви устаници, али су га истовремено 

грешком и запалили. Остаци 3 Карађорђева шанца сведоче о борбама које су се водиле. Одласком Карађорђевих 

устаника, Нову Варош је, бежећи од турске одмазде, напустио велики број српског живља, иселивши се у централну 

Србију. 

Крајем 19. и на самом почетку 20. века, забавни живот варошице се одвијао по кућама у селима (прела и мобе на 

селу и посела у граду), а након Младотурске револуције 1908. године тежило се организованим видовима забаве – 

формирала су се друштва у циљу обогаћивања културног живота у граду, али и ширења аматеризма кроз културне 

секције. Културна друштва су била прилика да се пронађе талентована омладина и да се људи из шире друштвене 

заједнице описмене и обуче. Тако је већ 1907. основано прво певачко друштво „Зора“ са драмском секцијом и огранком 

„Соколски Душан Силни“, чији су се чланови обучавали за оружану борбу. Активни су били и Школско друштво 

"Светлост" са читаоницом, као и друштво "Српска омладина" за организацију игранки и предавања на различите 

друштвене и научне теме. 20-их година су основани КУД "Ђура Јакшић" - претеча будуће градске библиотеке, 

Муслиманско КУД "Гајрет" с музичком и драмском секцијом и друштво "Соко" за спортске и културне активности. 

Нова Варош је град хероја из балканских ратова и Првог светског рата, међу којима је истакнути војвода Петар 

Бојовић. 1.новембра 1912.године Нова Варош је ослобођена од Турака. Овај датум се слави као Дан општине. 

Период између два рата ће остати упамћен по приметном развитку нововарошке општине, отварању разноврсних 

занатских радњи и радионица. 1936. године изграђен је Соколски дом, што представља прекретницу у културном животу 

Нове Вароши јер је зграда Соколског дома била прва зграда подигнута с намером да се у њој организују културне 

манифестације које су се до тада одвијале по кућама, кафанама и у биоскопу. У послератном периоду формиран је КУД 

"Сретен Глишовић", претеча Фолклорног ансамбла Нова Варош, а чланови су били талентована омладина, чланови 

АФЖ-а, народног фронта и припадници народне милиције.  

Убрзан развитак општине почиње од 1960.године изградњом индустријских комбината и привредних капацитета: 

3 хидроелектране на реци Увац, дрвно прерађивачки капацитети“ Инова“, прерађивачки капацитети за пластичне масе 

„Пластика“, фабрика обуће „Обућа-Златар“, тектилне индустрије „Трикотажа“ и развојем здравствено-рекреативног 

туризма на Златару.  

1969. године изграђен је Дом културе „Јован Томић“, у оквиру кога су обједињени биоскоп, библиотека и дом 

културе. Дом културе је у таквом саставу функционисао све до 2003. године, када је библиотека постала самостална 

институција у засебној згради. У оквиру Дома културе постоје секције, а најзачајније су Аматерско позориште Нова 

Варош и Фолклорни ансамбл Нова Варош, основан од стране некада успешног предузећа „Инeкс“, чији рад се данас 

финансира из буџета Општине. 

Из свега проистиче да је период од 1970. до 1985.године најзначајнији у досадашњем развоју општине Нова Варош 

и то по свим елементима привредног и друштвеног развоја.У том периоду су подигнути објекти по којима је Нова 

Варош и данас препознатљива: Дом културе, Основна школа „Живко Љујић“, Предшколска установа „Паша и Наташа“, 

модерни стамбени објекти, а само градско језгро представља јединствену културно-историјску средину са старим 

верским објектима и римским споменицима који сведоче о прожимању различитих култура и религија на једном малом 

простору.  

Дом културе „Јован Томић“ настао је спајањем Радничког универзитета и библиотеке.Током 5 деценија свог 

активног рада, кроз установу су се континуирано смењивали професионалци и  аматери, играле су се најбоље позоришне 

и балетске представе, мјузикли, опере, фолклори. 1979. године Дом културе добио је престижну „Вукову награду“ од 

Културно-просветне заједнице за изузетан допринос развоју културе Нове Вароши. Данас, у оквиру Дома културе 

постоји и успешно ради: 

- Аматерско позориште (више од 90 представа, преко 200 нововарошких глумаца и редитеља-аматера и више десетина 

престижних награда, међу којима и "Златна маска", за 48 година рада)  

- Фолклорни ансамбл са Ансамблом народних игара, Ансамблом народне музике и Певачком група, које у свом 

репертоару имају више од 20 кореографија са аутентичним костимима. 

- Секције: Тамбурашки оркестар, Школа гитаре, Дечији и омладински драмски студио. 

Библиотека „Јован Томић“ основана је 1922. године у виду Ђачке читаонице до Шестојануарске диктатуре, 

након чега је поново отворена залагањем проте Караматијевића и функционисала до почетка Другог светског рата. Од 

1948. библиотека је наставила с радом, да би се 1969. спојила са Домом културе у једну културну установу.  Коначно, од 

октобра 2003. године, Библиотека је регистрована као самостална установа и добила је име првог управника Народне 

библиотеке Србије пореклом из Нове Вароши, Јована Томића. Библиотека данас има око 40.000 књига, 500 чланова и 5 

одељења, од којих и одељење за поклонике стрипа са преко 1.200 наслова.  

Завичајни музеј, отворен је 1. новембра 2012. године поводом обележавања стогодишњице ослобођења 

нововарошког краја од турске власти. Налази се у згради изграђеној 1909. године за потребе Сјеничког окружног 

начелства - Кајмакамија (Бела голубица). Музејска збирка има 240 оригиналних експоната и три реплике оригинала: 

Печат кнеза Стројимира из IX века, сабљу кнеза Михаила Рашковића из 16. века и официрску сабљу генерала Фрање 

Заха, команданта Јаворске војске у Српско-турском рату 1876-1878. Музејска збирка прати време од неолита до краја 

Првог светског рата и распоређена је у 4 одељења: археолошко, етнолошко, историјско одељење и одељење историје 

уметности. Такође, музеј располаже и експонатима старих сеоских и градских кућа нововарошког краја, предметима 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.3     15. март  2019. године 

 

Страна 32 

материјалне културе коришћеним у нововарошким кућама, одевним елементима градског и сеоског српског и 

муслиманског становништва.  

У адаптираном простору Завичајног одељења Народног музеја Ужице у Новој Вароши је током 2018.године 

реализован пројекат „Спомен-соба војводе Петра Бојовића и нововарошки крај у Великом рату“, који је финансирало 

Министарство културе и информисања РС. Реализацијом пројекта музеј је обогаћен са око 180 експоната велике 

културно-историјске вредности: оригинални предмети, оригинална одликовања, оружје, оригинални примерци војничке 

униформе и реплике војничке униформе, оригинална документарна и фотографска грађа. 

Трг војводе Петра Бојовића, смештен на градском тргу је некадашњи Трг маршала Тита, а садашњи назив носи од 

12. априла 1993. године. На тргу у Новој Вароши је, на Видовдан 1997. године, 52 године после смрти, откривен 

споменик војводи Петру Бојовићу, рад београдског вајара Миодрага Живковића. На бронзаној скулптури високој 2,7 

метра на постаменту, у стојећем ставу, у шињелу, војвода левом руком придржава сабљу, одлучна погледа према 

планини. 

Спортски савез Нова Варош званично је основан 2009. године и у оквиру њега функционише 12 клубова под 

називом Златар: фудбалски, клуб малог фудбала, атлетски, рукометни, одбојкашки, кошаркашки, стонотениски, кик-

боксерски, шаховски, карате клуб, џудо клуб као и планинарско смучарско друштво.  

 

 

2. Приказ установа основног образовања и васпитања на територији општине Нова Варош 

2.1. Образовна делатност у Новој Вароши (кратак историјски осврт) 

 

,,У првој деценији XIX века почела је са радом школа у Новој Вароши, али се о њеном раду ближе ништа не зна, 

све до 1827. године, када се  тек помиње њен први учитељ " До тада се настава одвијала у кућама имућнијих људи. Прва 

школа  подигнута је прилозима грађана и новцем црвквено - школске општине 1863. године.  Фебруара 1945. године у 

кући трговца Томића обновљен је рад основне школе. У јесен 1949. године нововарошки основци добијају своју школску 

зграду.1957. године четворогодишња школа је прерасла у осмогодишњу, и тада је добила име свог некадашњег ђака, 

народног хероја Живка Љујића. Касније, 6. септембра 1975. године је отворена нова савремена школска зграда.  

ОШ „ Гојко Друловић“-  сматра се да је ова школа почела са радом 1894. године и то илегално, јер није имала 

одобрење турске власти. Школу су својим средствима опремила браћа Друловићи, а учитеља су примили на стан и храну 

код себе. Школа званично није радила до 1902. године, мада су свештеници и учитељи повремено држали неке курсеве. 

Током 1955. године у Радоињи је подигнута нова школа, у знак сећања на боравак Врховног штаба НОВ-а и ПОЈ-а, у 

децембру 1941.године у старој школи. Модерна осмогодишња Спомен – школа, добила је име свога ђака Гојка 

Друловића (1912 – 1943), који је погинуо код Пријепоља 1943. Године. Основна Спомен – школа ''Гојко Друловић'', 

Радоиња, 1955. Данашњи назив школе је Основна школа „Гојко Друловић” датира од 01.септембра 2016.године. 

Према расположивим писаним изворима , прва школа на подручју рада данашње ОШ „ Кнезова Рашковић“ 

Божетићи, почела је са радом 10.септембра 1887. Године.  Нова Школа је изграђена и усељена током 1926/1927.године, 

тачно 40 година по отварању прве школе у Штиткову. Била је то једна од најлепших школских зграда у овом делу 

Србије и представља је врхунац тадашњег школског грађевинарства. Нова школа у Божетићима  почела је са радом 

школске 1988/1989. године као матична осморазредна школа, док је стара школа у Штиткову  постала издвојено 

одељење матичне школе. 

ОШ „ Вук Стефановић Караџић“ у Јасенову је отворена 1926.године. Издвојено одељење у Доњој Белој Реци 

основано је давне 1854.године. Поред школе у Мачкату, представља једну од најстаријих школа у Златиборском 

региону. 

 Школа „Момир Пуцаревић“ у Акмачићима - од 1922. у појединим селима су отворена одељења постојећих 

основних школа.Тако је у Акмачићима отворено одељење ОШ из Радијевића. ,,Планска школа” је једна од најбољих, 

солидно зиданих, школских зграда нововарошког краја. 1969.год. школа се интегрише са школама у Бистрици и Новој 

Вароши. То ће трајати само до краја школске 1972/73. године,када опет постаје самостална. 1976.год. 230 ученика 

кренуло је да похађа наставу у новој школској зграду – данашњој школи. 

 „Добрисав-Добрица Рајић“ садашњи назив школа је добила 1950. године и није га никако мењала. Школа је 

почела са радом 1885. године са 40 ученика. Указом Председништва СФРЈ од 03.05.1984. године школа је одликована 

Орденом заслуга за народ са сребрним зрацима за нарочите заслуге у васпитању и образовању младих и ширењу 

културе. Године 1995. школа је прославила 110 година постојања и издала своју монографију. Основна школа у Доњој 

Бистрици је престала са радом 2010.године. ОШ „Добрисав-Добрица Рајић“ овим актом предложена је за припајање 

матичној школи ОШ ,,Кнезова Рашковић“ Божетићи. 

Подаци у делу 1.4 су преузети са званичних интернет презентација школа. 

 

2.2. Мрежу основних школа на територији општине Нова Варош сачињава 5 основних школа и то: 

1.  ОШ ,,Живко Љујић“ Нова Варош, са  682 ученика, распоређених у 28 одељења од првог до осмог разреда, у 

којима се настава одвија на српском језику. У оквиру школе постоји издвојено одељење у Дражевићима  са 2 
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ученика распоређена у 1 одељење и удаљености од матичне школе 4km и настава се одвија на српском језику. 

Укупан број ученика је 684 распоређених у 29 одељења. 

2. ОШ ,,Гојко Друловић“ Радоиња, са 40 ученика, распоређених у  5 одељења од првог до осмог разреда, у којима 

се настава одвија на српском језику. У оквиру ове матичне школе  постоје издвојена одељења у Негбини где има 

16 ученика распоређених у 5 одељења и удаљености од матичне школе 11 км, затим издвојено одељење у Кокином 

Броду са 12 ученика распоређеним у 2 одељења и удаљености 6km од матичне школе, издвојено одељење у 

Рутошима са 12 ученика распоређеним у 2 одељења и удаљености 6km од матичне школе и издвојено одељење у 

Драглици са 4 ученика распоређена у 4 одељења и удаљености 17km од матичне школе. Укупан број ученика у 

овој школи износи 84 ученика распоређених у 18 одељења и настава се обавља на српском језику. 

3. ОШ ,,Кнезова Рашковић“ Божетићи, са  40 ученика, распоређених у  6 одељења од првог до осмог разреда, у 

којима се настава одвија на српском језику. У оквиру ове матичне  школе постоји и издвојено одељење у 

Љепојевићима са 5 ученика распоређених у 1 одељење и удаљеност од матичне школе је 7km и настава се обавља 

на српском језику; као и издвојено одељење у Бистрици, са 20 ученика,  распоређених у 5 одељења од првог до 

осмог разреда, у којима се настава одвија на српском језику, удаљеност 38km. Укупно матична школа има 65 

ученика распоређених у 12 одељења. 

4. ОШ ,,Момир Пуцаревић“ Акмачићи, са 47 ученика,  распоређених у 6 одељења од првог до осмог разреда, у 

којима се настава одвија на српском језику. У оквиру школе имају издвојена одељења  у Виловима са 4 ученика 

распоређена у 1 одељење и удаљеност издвојеног одељења од матичне школе је 8km. У Дрмановићима са 1 

учеником у 1 одељењу, удаљености 7km од матичне школе и у Радијевићима са 1 учеником распоређеним у 1 

одељењу и удањености издвојеног одељења од матичне школе  5km. Настава у школама се обавља на српском 

језику и укупан број ученика је 53 распоређених у 9 одељења. 

5. ОШ ,,Вук Стефановић Караџић“Јасеново, са 24 ученика, распоређених у 5 одељења од првог до осмог разреда, 

у којима се настава одвија на српском језику. У оквиру ове матичне школе има издвојено одељење у Горњој Белој 

Реци са 2 ученика распоређених у 1 одељење и удаљености од матичне школе 10 км, издвојено одељење у Доњој 

Белој Реци са 9 ученика распоређених у 1 одељењу и удаљености од матичне школе 10km, и издвојено одељење у 

Кућанима са 3 ученика распоређених у 1 одељење и удаљености од матичне школе 7km.  Укупан број ученика у 

овој матичној школи је 38 ученика распоређених у 8 одељења и настава у школи се одвија на српском језику. 

3. Развојни план мреже основних школа на територији општине Нова Варош 

3.1 Кретање броја деце рођене на териториjи општине Нова Варош у периоду од 2010.године до2017.године и 

укупан број ученика ,,првака,,  уписаних у основне школе од школске 2010/2011  до 2017/2018 

Број деце рођене на територији општине Нова Варош почев од 2010-2017.године је следећи: 

Календарска година Број рођене деце 

2010.година 86 

2011.година 90 

2012.година 99 

2013.година 93 

2014.година 105 

2015.година 84 

2016.година 111 

2017.година 100 
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Просечан број рођене деца у периоду 2010-2017.године износи: 96 деце. Извор података је евиденција Службе дечије 

заштите ОУ Нова Варош. 

Број деце уписане у први разред основних школа на територији општине Нова Варош, почев од школске 2010/2011-

2017/2018 године је следећи: 

 

Школска година Број уписане деце у први разред 

2010/2011 146 

2011/2012 152 

2012/2013 146 

2013/2014 134 

2014/2015 119 

2015/2016 111 

2016/2017 115 

2017/2018 87 

 

Просечан број деце уписане у први разред основних школа у периоду од 2010/2011. до 2017/2018. школске године 

износи 114  деце. Извор података је евиденција о упису основних школа са територије општине Нова Варош.  

Из наведених података може се закључити даће и у наредним школским годинама број уписаних првака бити на 

приближно истом нивоу као и претходних осам школских година.  

 

3.2. Средњорочни план оптимализације мреже основних школа на територији општине Нова Варош у наредних 

четири до осам година 

 

Средњорочни план оптимализације мреже јавних основних школа у општини Нова Варош предвиђа 

припајање Основне школе „Добрисав – Добрица Рајић“ из Бистрице Основној школи  „Кнезова Рашковића“ у 

Божетићима. 

На тај начин ће мрежу основних школа на територији општине Нова Варош чинити 5 основних школа, што 

се може сматрати оптималним решењем у периоду од четири до осам година.  

Како је постојање основних школа у малим срединама од стратешког значаја, постоје изражене потребе да се 

у свим селима и општини Нова Варош очува постојање основних школа, без обзира на негативан природни прираштај.  

Такође ће се на локалном нивоу предузети мере и активности у правцу ревитализације сеоских средина са изразито 

ниском стопом природног прираштаја, јер у овим срединама школе бележе и стогодишњу традицију, а да је данас деце 

све мање и ученика у њима. 

 У наредном периоду (2018-2025.године) општина Нова Варош ће пратити развојне програме и пројекте у 

области образовања на нивоу државе, анализираће друштвено-економска кретања на својој територији; по потреби ће 

учествовати у изради локалних пројеката из области основног образовања и др; примењиваће законска решења донета из 

области основног образовања, и у складу са тим прилагођавати и утврђивати подручја школа, број и просторни распоред 

школа. 

Нова Варош, 18.01.2019                                                                                           
 

 
******************************************************************************************************* 
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5 
На основу члана 104.став 3.Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 

бр.88/17), члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 

јавних основних школа ("Службени гласник РС" бр.21/18) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист 

општине Нова Варош" бр. 10/08 , 9/12 и 16/15), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 14.03.2019. 

године, донела је   

 

АКТ 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

Члан 1.  
Овим Актом утврђује се број и просторни распоред јавних Предшколских установа, који ће остварити 

делатност васпитања, образовања, припремни предшколски програм у години пред полазак у школу, на територији 

општине Нова Варош. 

 

Члан 2.  
Мрежу јавних предшколских установа на територији општине Нова Варош чини једна предшколска 

установа регистрована под називом Предшколска установа “Паша и Наташа“ са седиштем у Новој Вароши у улици 

„Солунска“б.б са објектом капацитета 340 деце, са издвојеним одељењима: -Основна школа "Гојко Друловић" Кокин 

Брод и Рутоши, - Основна школа „Момир Пуцаревић“ Акмачићи,- Основна школа“Кнезова Рашковића“ Божетићи. 

 

Члан 3.  
У седишту установе обавља се програм неге и васпитања деце узраста од 12 месеци до 3 године, програм 

васпитања и образовања деце од 3 године до 5,5 година и припремни предшколски програм у целодневном и 

полудневном трајању. 

Члан 4.  
Издвојена одељења предшколске установе ораганизују рад у простору Основних школа: 

-Основна школа „Момир Пуцаревић“ Акмачићи припремни предшколски програм у полудневном трајању (4 

сата дневно ) 

- Основна школа“Кнезова Рашковић“ Божетићи припремни предшколски програм у полудневном трајању (4 

сата дневно ) 

- Основна школа "Гојко Друловић" Кокин Брод и Рутоши - издвојено одељење у Кокином Броду - група 

специјализованог и посебног програма за децу узраста од 3 - 5,5 година у полудневном трајању(4 сата дневно ) 

 

Припремни предшколски програм се организује током радне/школске године. 

 

Члан 5. 

 Саставни део овог Акта је Елаборат о мрежи предшколских установа на територији  општине Нова Варош 

број 60-1/2019 од 07.03.2019.године.  

 

 

Члан 6. 
Ступањем на снагу овог Акта престаје да важи Одлука о мрежи предшколских установа на територији 

Општине Нова Варош ("Сл.лист Општине Нова Варош", број 6/2014 и 11/2015). 

 

Члан 8.  
Овај Акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Нова Варош". 

 

 

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

Број:06-10/21/2019-02 од 14.03.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 
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ЕЛАБОРАТ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

САДРЖАЈ: 

Увод 

- 1. Приказ основних карактеристика општине Нова Варош 

- 1.1. Географски подаци о општини Нова Варош 

- 1.2. Демографски подаци о општини Нова Варош 

- 1.3. Економске, културне и спортске карактеристике општине Нова Варош 

- 2. Приказ установа основног образовања и васпитања на територији општине Нова Варош 

- 2.1. Образовна делатност у општини Нова Варош (кратак историјски приказ) 

- 2.2. Мрежа предшколских установа на територији општине Нова Варош с карактеристикама њиховог 

просторног распореда и међусобне удаљености 

 Анализа броја ученика и одељења у основним школама у школској 2017/2018.години и реализацији наставе 

на језицима националних мањина 

- 3. Развојни план мреже предшколских установа на територији општине Нова Варош 

- 3.1. Кретање броја деце рођене у општини Нова Варош у периоду од 2010. па до 2017.године и укупан број 

деце,  уписаних у предшколске установе од школске 2010/2011 до 2017/2018.године 

- 3.2. Средњерочни план оптимализације мреже јавних предшколких установа у општини Нова Варош у 

наредних четири до осам година (са закључком) 

 

Увод 

 Изради Одлуке о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији општине Нова Варош 

приступило се на основу одредама члана 104. Закона о основама ситема образовања и васпитања (,,Службени 

гласник РС,, број 88/17),и члана 42. Став 1. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“ бр.55/05, 71/05- исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –УС, 72/12, 7/14 – УС и 44//14)  члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 

мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа (,,Службени гласник РС,, број 21/18), 

члана 40 Статута општине Нова Варош (,,Службени лист општине Нова Варош бр.10/08, 9/12 и 16/15) 

 Одлуком о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији општине Нова Варош утврђен 

је број и просторни рапоред предшколских установа на територији општине Нова Варош. 

 Одлука о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији општине Нова Варош сачињена 

је на основу прописа који непосредно регулишу област образовања, као и поједине његове делове: 

- Закон о основама ситема образовања и васпитања (,,Службени гласник РС,,број 88/17,27/2018); 

- Закон о предшколском образовању и васпитању (,,Службени гласник РС,, бр. 18/10,  

101/17); 

- Закон о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС,, бр. 55/13, 101/17); 

- Стратегвија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020 године  

(,,Службени гласник РС,, бр. 107/12); 

- Закон о националним саветима националних мањина (,,Службени гласник РС,, број 72/2009); 

- Стручно упуство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим  

школама за школску 2017/2018.годину, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, број: 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017.године. 

 Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних предшколских установа коришћени су подаци и 

документација: основних школа, предшколских установа,  надлежних Секретаријата ЈЛС, Регионалне привредне коморе, 

Републичког завода за статистику, Пописа становништва 2011.године и других институција и извора. 

Мрежа јавних предшколских установа, утврђена Одлуком о мрежи јавних предшколских установа са 

седиштем на територији општине Нова Варош, треба да допринесе даљем развоју и унапређењу процеса образовања и 

васпитања у предшколским установама на територији општине Нова Варош, у складу са општим и посебним циљевима 

и стандардима, који су за ову област одређени Законом о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник 

РС,,број 88/17). 

 

2. Приказ основних карактеристика општине Нова Варош 

2.1. Географски подаци о општини Нова Варош 

 

Настанак насеља везује се за име Скендер-паше Ђеновљанина. Кад је Скендер-паша, путујући из Босне за 

Цариград (1530), застао са пратњом на заравни у подножју планине Златар и одушевљен лепотама овог шумовитог 

предела и опојним мирисом боровине, наредио је при поласку да се ту подигне касаба. Убрзо је никло насеља на месту 
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данашње Нове Вароши. Названо је Скендер-пашина Паланка. Кад је нарасло до близу 2.000 кућа, „букну пожар и спржи 

паланку до темеља“ ( Евлија Чебелија). Већина становника је остала ту и подигла нову касабу коју назваше Јени Касаба, 

што на српском значи Нова Варош. 

 Општина Нова Варош се налази у Југозападној Србији и територијално припада Златиборском округу, 

Република Србија. 

 Територија општине Нова Варош се простире на површини од 581,47km2. Састоји се од 32 катастарске 

општине, организоване у 13 месних заједница : К.О. Акмачићи,, К.О.Амзићи, К.О.Бела Река, К.О.Бистрица, К.О. 

Божетићи, К.О.Брдо, К.О.Буковик, К.О. Бурађа, К.О. Вилови, К.О.  Вранеша, К.О.  Горње Трудово, К.О. Дебеља, К.О. 

Драглица, К.О. Дражевићи, К.О. Дрмановићи, К.О. Јасеново, К.О.  Комарани, К.О. Кућани, К.О. Љепојевићи, К.О. 

Мишевићи, К.О. Негбина, К.О.  Ојковица,  К.О. Радијевићи, К.О.  Радоиња, К.О. Рутоши, К.О. Сеништа, К.О. Тиква, 

К.О.  Тисовица, К.О. Трудово, К.О. Челице, К.О. Штитково,које су истовремено насељена места. 

 По величини територије, општина Нова Варош спада међу мање општине на подручју Републике Србије.  

 

2.2. Демографски подаци о општини Нова Варош 

             Према попису становништва из 2011. године, општина Нова Варош има 16.638 становника, од којих око 

половина живе у сеоским срединама, док друга половина живи у граду. Просечна густина насељености је 28,61 

становника/km2. У Новој Вароши је насељено 14.889 Срба, 788 Бошњака, 526 Муслимана и 425 припадника других 

етничких заједница. 

Број становника је у последњих 10 година опао за 11%  ( према проценама Републичког завода за статистику 

број становника у 2017. години је 14.883) али није било већих промена у броју радно активног становништва. 

 Природни прираштај у општини Нова Варош је већ дуги низ година негативан и наставља да пада. Поређења 

ради природни прираштај је 2010. године био - 8,4 а 2017.године -9,3%. 

 Највеће миграције се јављају у периоду од 2008-2012 године, а основни и једини разлог је егзистенција. 

Становништво у потрази за послом одлази у веће градове и индустријске центре.  

 

 

2.3. Економске, културне и спортске карактеристике општине Нова Варош 

 

Стратешки циљеви развоја општине Нова Варош су енергетика, туризам и пољопривреда. Даљи развој ових 

делатности индиректно ће утицати на унапређење прерађивачке индустрије која је за сада доминантна грана привреде. 

Енергетика је традиционално водећи сектор развоја општине Нова Варош коју у највећој мери представља 

привредно друштво Дринско – Лимске ХЕ ДОО, којем су Лимске ХЕ припојене 2005. године. 

Поред сектора енергетике, прерађивачка индустрија је носилац развоја општине Нова Варош. У оквиру овог 

сектора најразвијенија је прерада дрвета и производа од дрвета, производња прехрамбених производа, производња 

текстилних производа и обуће, производња пластике и гуме. 

 У општини Нова Варош према подацима из 2018. године  послује 497 привредних субјеката и 97 привредних 

друштава. 

Просечна нето зарада по запосленом у Нова Варош у 2017.години је   износила 35.322,00 динара. 

Број незапослених у 2018.години је 1803 лица од тога 930 жена. 

Нова Варош је општина са богатом културном и историјском традицијом.  

Археолошка налазишта на територији општине Нова Варош указују на трагове насеља 3000 година пре нове ере. 

Неолитска насеља на локацијама Бјелина и Пљосне стене потичу из млађег каменог доба. Као већа илирска насеља 

истицали су се Радоиња, Рутоши и Радијевића. Крајем II века нове ере ове крајеве су насељавали Римљани, на шта 

указују бројне некрополе у Ритошима, Радоињи, Акмачићима и Буковику. 

Нововарошки крај налазио се у средњем делу прве српске државе. За време Немањића овај крај сачињавале су 

жупе Борче и Радохна. Оне су припадале Дабарској епископији. Из овог периода потиче неколико утврђења:  Клак  у 

Рутошима, Оштрик у Челицама, Островица у Бистрици и Соколац у Акмачићима. Током најезде Турака, оне су срушене. 

Нововарошки крај је пао под турску власт 1455. године. Турци су дуж путева основали нова насеља – паланке. 

Нова Варош се помиње у списима из 1530. године и везује се за име Скендер-паше Ђеновљанина, који је путујући 

из Босне за Цариград, одушевљен лепотама планине Златар, наредио да се ту подигне касаба. Убрзо је никло насеље на 

раскрсници важних путева и названо је Скендер-пашина Паланка. Након великог пожара који је уништио куће ( Евлија 

Челебија), подигнута је нова насеобина под називом Јени Касаба, што на српском значи Нова Варош. Трговина стоком и 

њеним производима учинила је да се варошица брзо развија, а од 1776. године била је у саставу новопазарског санџака.   

Почетком 19. века ( 1809.године), град су од Турака ослободили Карађорђеви устаници, али су га истовремено 

грешком и запалили. Остаци 3 Карађорђева шанца сведоче о борбама које су се водиле. Одласком Карађорђевих 

устаника, Нову Варош је, бежећи од турске одмазде, напустио велики број српског живља, иселивши се у централну 

Србију. 

Крајем 19. и на самом почетку 20. века, забавни живот варошице се одвијао по кућама у селима (прела и мобе на 

селу и посела у граду), а након Младотурске револуције 1908. године тежило се организованим видовима забаве – 

формирала су се друштва у циљу обогаћивања културног живота у граду, али и ширења аматеризма кроз културне 

секције. Културна друштва су била прилика да се пронађе талентована омладина и да се људи из шире друштвене  
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заједнице описмене и обуче. Тако је већ 1907. основано прво певачко друштво „Зора“ са драмском секцијом и огранком 

„Соколски Душан Силни“, чији су се чланови обучавали за оружану борбу. Активни су били и Школско друштво 

"Светлост" са читаоницом, као и друштво "Српска омладина" за организацију игранки и предавања на различите 

друштвене и научне теме. 20-их година су основани КУД "Ђура Јакшић" - претеча будуће градске библиотеке, 

Муслиманско КУД "Гајрет" с музичком и драмском секцијом и друштво "Соко" за спортске и културне активности. 

Нова Варош је град хероја из балканских ратова и Првог светског рата, међу којима је истакнути војвода Петар 

Бојовић. 1.новембра 1912.године Нова Варош је ослобођена од Турака. Овај датум се слави као Дан општине. 

Период између два рата ће остати упамћен по приметном развитку нововарошке општине, отварању разноврсних 

занатских радњи и радионица. 1936. године изграђен је Соколски дом, што представља прекретницу у културном животу 

Нове Вароши јер је зграда Соколског дома била прва зграда подигнута с намером да се у њој организују културне 

манифестације које су се до тада одвијале по кућама, кафанама и у биоскопу. У послератном периоду формиран је КУД 

"Сретен Глишовић", претеча Фолклорног ансамбла Нова Варош, а чланови су били талентована омладина, чланови 

АФЖ-а, народног фронта и припадници народне милиције.  

Убрзан развитак општине почиње од 1960.године изградњом индустријских комбината и привредних капацитета: 

3 хидроелектране на реци Увац, дрвно прерађивачки капацитети“ Инова“, прерађивачки капацитети за пластичне масе 

„Пластика“, фабрика обуће „Обућа-Златар“, тектилне индустрије „Трикотажа“ и развојем здравствено-рекреативног 

туризма на Златару.  

1969. године изграђен је Дом културе „Јован Томић“, у оквиру кога су обједињени биоскоп, библиотека и дом 

културе. Дом културе је у таквом саставу функционисао све до 2003. године, када је библиотека постала самостална 

институција у засебној згради. У оквиру Дома културе постоје секције, а најзачајније су Аматерско позориште Нова 

Варош и Фолклорни ансамбл Нова Варош, основан од стране некада успешног предузећа „Инeкс“, чији рад се данас 

финансира из буџета Општине. 

Из свега проистиче да је период од 1970. до 1985.године најзначајнији у досадашњем развоју општине Нова Варош 

и то по свим елементима привредног и друштвеног развоја.У том периоду су подигнути објекти по којима је Нова 

Варош и данас препознатљива: Дом културе, Основна школа „Живко Љујић“, Предшколска установа „Паша и Наташа“, 

модерни стамбени објекти, а само градско језгро представља јединствену културно-историјску средину са старим 

верским објектима и римским споменицима који сведоче о прожимању различитих култура и религија на једном малом 

простору.  

Дом културе „Јован Томић“ настао је спајањем Радничког универзитета и библиотеке.Током 5 деценија свог 

активног рада, кроз установу су се континуирано смењивали професионалци и  аматери, играле су се најбоље позоришне 

и балетске представе, мјузикли, опере, фолклори. 1979. године Дом културе добио је престижну „Вукову награду“ од 

Културно-просветне заједнице за изузетан допринос развоју културе Нове Вароши. Данас, у оквиру Дома културе 

постоји и успешно ради: 

- Аматерско позориште (више од 90 представа, преко 200 нововарошких глумаца и редитеља-аматера и више десетина 

престижних награда, међу којима и "Златна маска", за 48 година рада)  

- Фолклорни ансамбл са Ансамблом народних игара, Ансамблом народне музике и Певачком група, које у свом 

репертоару имају више од 20 кореографија са аутентичним костимима. 

- Секције: Тамбурашки оркестар, Школа гитаре, Дечији и омладински драмски студио. 

Библиотека „Јован Томић“ основана је 1922. године у виду Ђачке читаонице до Шестојануарске диктатуре, 

након чега је поново отворена залагањем проте Караматијевића и функционисала до почетка Другог светског рата. Од 

1948. библиотека је наставила с радом, да би се 1969. спојила са Домом културе у једну културну установу.  Коначно, од 

октобра 2003. године, Библиотека је регистрована као самостална установа и добила је име првог управника Народне 

библиотеке Србије пореклом из Нове Вароши, Јована Томића. Библиотека данас има око 40.000 књига, 500 чланова и 5 

одељења, од којих и одељење за поклонике стрипа са преко 1.200 наслова.  

Завичајни музеј, отворен је 1. новембра 2012. године поводом обележавања стогодишњице ослобођења 

нововарошког краја од турске власти. Налази се у згради изграђеној 1909. године за потребе Сјеничког окружног 

начелства - Кајмакамија (Бела голубица). Музејска збирка има 240 оригиналних експоната и три реплике оригинала: 

Печат кнеза Стројимира из IX века, сабљу кнеза Михаила Рашковића из 16. века и официрску сабљу генерала Фрање 

Заха, команданта Јаворске војске у Српско-турском рату 1876-1878. Музејска збирка прати време од неолита до краја 

Првог светског рата и распоређена је у 4 одељења: археолошко, етнолошко, историјско одељење и одељење историје 

уметности. Такође, музеј располаже и експонатима старих сеоских и градских кућа нововарошког краја, предметима 

материјалне културе коришћеним у нововарошким кућама, одевним елементима градског и сеоског српског и 

муслиманског становништва.  

У адаптираном простору Завичајног одељења Народног музеја Ужице у Новој Вароши је током 2018.године 

реализован пројекат „Спомен-соба војводе Петра Бојовића и нововарошки крај у Великом рату“, који је финансирало 

Министарство културе и информисања РС. Реализацијом пројекта музеј је обогаћен са око 180 експоната велике 

културно-историјске вредности: оригинални предмети, оригинална одликовања, оружје, оригинални примерци војничке 

униформе и реплике војничке униформе, оригинална документарна и фотографска грађа. 

Трг војводе Петра Бојовића, смештен на градском тргу је некадашњи Трг маршала Тита, а садашњи назив носи од 

12. априла 1993. године. На тргу у Новој Вароши је, на Видовдан 1997. године, 52 године после смрти, откривен 

споменик војводи Петру Бојовићу, рад београдског вајара Миодрага Живковића. На бронзаној скулптури високој 2,7 

метра на постаменту, у стојећем ставу, у шињелу, војвода левом руком придржава сабљу, одлучна погледа према 

планини. 
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Спортски савез Нова Варош званично је основан 2009. године и у оквиру њега функционише 12 клубова под 

називом Златар: фудбалски, клуб малог фудбала, атлетски, рукометни, одбојкашки, кошаркашки, стонотениски, кик-

боксерски, шаховски, карате клуб, џудо клуб као и планинарско смучарско друштво. 

 

 

2. Приказ установа предшколског образовања и васпитања на територији општине Нова Варош 

2.1. Предшколска образовна делатност у Новој Вароши (кратак историјски осврт) 

 

                 Предшколска установа “ Паша и Наташа“ је основана 1980.године у Новој Вароши и тих година је само у 

једној генерацији били око 140 млађих полазника установе. У седишту установе обавља се програм неге и васпитања 

деце узраста од 12 месеци до 3 године, програм васпитања и образовања деце од 3 године до 5,5, година и припремни 

предшколски програм у целодневном и полудневном трајању. У склопу вртића је обезбеђена и храна, где се спремају сва 

три оброка малишанима. 

2.2. Мрежу предшколских установа на територији општине Нова Варош сачињава 1 предшколска установа и то: 

                 Предшколска установа „ Паша и Наташа“ Нова Варош, са  247-оро деце, распоређених у 13 васпитних 

група, у којима се рад одвија на српском језику. У оквиру предшколске установе постоје 4 издвојена одељења: 

Божетићи, Акмачићи, Рутоши и Кокин Брод. Издвојена одељења предшколске установе организују рад у простору 

oсновних школа: 

-ОШ ,,Кнезова Рашковић“ Божетићи 

-ОШ ,,Момир Пуцаревић“ Акмачићи 

-ОШ ,,Гојко Друловић“ Кокин Брод и Рутоши 

                У оквиру предшколске установе постоји издвојено одељење у Божетићима   са 6-оро деце распоређена у 1 

групу припремног предшколског програма у полудневном трајању од 4 часа дневно, и удаљености 37 км од матичне 

предшколске установе.  

                Издвојено одељење у Акмачићима има 5-оро деце распоређених у једну групу припремног предшколског 

програма у полудневном трајању од 4 часа дневно. Настава се одвија на српском језику  и удаљености 10 км од матичне 

предшколске установе. 

                Издвојено одељење у Кокином Броду има 10-оро деце распоређених у 1 групу специјализованог и посебног 

програма за децу узраста од 3-5,5 година у полудневном трајању од 4 часа дневно. Настава се одвија на српском језику и 

одељење од матичне установе удањено је 15 км. 

 

3. Развојни план мреже предшколдких установа на територији општине Нова Варош 

3.1 Кретање броја деце рођене на териториjи општине Нова Варош у периоду од 2010.године до2017.године и 

укупан број деце уписаних у предшколску установу од школске 2010/2011  до 2017/2018 

Број деце рођене на територији општине Нова Варош почев од 2010-2017.године је следећи: 

Календарска година Број рођене деце 

2010.година 86 

2011.година 90 

2012.година 99 

2013.година 93 

2014.година 105 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.3     15. март  2019. године 

 

Страна 40 

2015.година 84 

2016.година 111 

2017.година 100 

 
Просечан број рођене деца у периоду 2010-2017.године износи: 96 деце. Извор података је евиденција Службе дечије 

заштите ОУ Нова Варош. 

Број деце уписане у предшколски програм на територији општине Нова Варош, почев од школске 2010/2011-2018/2019 

године је следећи: 

 

Школска година Број уписане деце у предшколски програм  

2010/2011 147 

2011/2012 132 

2012/2013 102 

2013/2014 108 

2014/2015 129 

2015/2016 113 

2016/2017 90 

2017/2018 78 

2018/2019 95 

 
Просечан број деце уписане у предшколку установу у периоду од 2010/2011. до 2018/2019. школске године износи   110    

деце. Извор података је евиденција о упису деце у предшколске установе  са територије општине Нова Варош.  

Из наведених података може се закључити даће и у наредним школским годинама број уписане  деце  бити на 

приближно истом нивоу као и претходних осам школских година.  

3.2. Средњорочни план оптимализације мреже предшколских установа на територији општине Нова Варош у 

наредних четири до осам година 

Средњорочни план оптимализације мреже јавних предшколских установа у општини Нова Варош предвиђа наставак 

рада предшколске установе „ Паша и Наташа“ као до сада са три издвојена одељења у Божетићима, Акмачићима и 

Кокином Броду. Према досадашњем искуству и потребама, закључује се да постоји потреба и за реализацијом 

припремног предшколског програма у   ОШ ,,Гојко Друловић“  - издвојена група Рутоши. Издвојена одељења 

предшколске установе организују рад у простору oсновних школа: 

-ОШ ,,Кнезова Рашковић“ Божетићи – припремни предшколски програм у полудневном трајању ( 4сата); 

-ОШ ,,Момир Пуцаревић“ Акмачићи - припремни предшколски програм у полудневном трајању ( 4сата); 

-ОШ ,,Гојко Друловић“ Кокин Брод и Рутоши - припремни предшколски програм у полудневном трајању ( 4сата). 

На тај начин ће мрежу предшколских установа на територији општине Нова Варош чинити 1 предшколска 

установа , што се може сматрати оптималним решењем у периоду од четири до осам година.  
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Како је постојање предшколских установа у малим срединама од стратешког значаја, постоје изражене 

потребе да се у свим селима и општини Нова Варош очува постојање предшколских установа, без обзира на негативан 

природни прираштај. 

            Такође ће се на локалном нивоу предузети мере и активности у правцу ревитализације сеоских средина са 

изразито ниском стопом природног прираштаја, а да је данас деце све мање и ученика у њима. 

 У наредном периоду (2018-2025.године) општина Нова Варош ће пратити развојне програме и пројекте у 

области образовања на нивоу државе, анализираће друштвено-економска кретања на својој територији; по потреби ће 

учествовати у изради локалних пројеката из области основног образовања и др; примењиваће законска решења донета из 

области основног образовања, и у складу са тим прилагођавати и утврђивати подручја предшколске установе , број и 

просторни распоред предшколских установа 

Нова Варош, 07.03.2019.                                                                                     
 

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

6 
 На основу члана 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016), члана 11. и члана 141. 

Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), члана 4. и 5. Закона 

о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/2011) и члана 40. Статута општине Нова Варош („Службени лист 

општине Нова Варош“, бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), Скупштина општине на седници одржаној 14.03.2019.године, 

доноси  

 

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ЕНЕРГИЈА 

ЗЛАТАР НВ“ 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Енергија Златар НВ“ („Сл.лист општине 

Нова Варош“, бр.3/2013 и 14/2013) у члану 14. став 2. уместо речи: 

  „Никола Шапоњић - председник и чланови:, Дражен Зечевић, Драган Чакаревић, Благоје Дилпарић и 

Јездимир Чоловић“,  

 

треба да стоје речи:  

 

„Никола Шапоњић - председник и чланови:, Дражен Зечевић, Драган Мариновић, Благоје Дилпарић и 

Јездимир Чоловић“.    

 

Члан 2. 

 Остале одредбе Одлуке остају непромењене.  

 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања, а објавиће се у „Службеном листу општине Нова Варош“.  

 

 

 Број:06-10/37/2019-02 од 14.03.2019.године 

 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

******************************************************************************************************* 
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 и 68/15) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 

9/2012 и 16/2015), Скупштина  општине Нова Варош, на седници одржаној 14.03.2019. године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДЕЈАН ГРБИЋ из Нове Вароши, разрешава се дужности члана Управног одбора Предшколске установе 

„Паша и Наташа“ Нова Варош, из реда локалне самоуправе.   

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

 

БРОЈ:06-10/27/2019-02 од 14.03.2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

******************************************************************************************************* 
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 и 68/15) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 

9/2012 и 16/2015), Скупштина  општине Нова Варош, на седници одржаној 14.03.2019. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1.  МАНДИЋ АНА из Нове Вароши, ИМЕНУЈУ СЕ за члана Управног одбора Предшколске установе „Паша 

и Наташа“ Нова Варош, из реда локалне самоуправе.  

 

 2. Мандат именованом/ој траје до истека мандата Управног одбора.  

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

 

 

 

БРОЈ:06-10/28/2019-02 од 14.03.2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

******************************************************************************************************* 
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 и 68/15) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 

9/2012 и 16/2015), Скупштина  општине Нова Варош, на седници одржаној 14.03.2019. године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ДАНА ГУДУРИЋ из Нове Вароши, разрешава се дужности члана Управног одбора Предшколске 

установе „Паша и Наташа“ Нова Варош, из реда запослених.   

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

 

 

 

БРОЈ:06-10/33/2019-02 од 14.03.2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

******************************************************************************************************* 
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 и 68/15) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 

9/2012 и 16/2015), Скупштина  општине Нова Варош, на седници одржаној 14.03.2019. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1.  ЉУБИЦА ЂЕНИЋ из Нове Вароши, ИМЕНУЈУ СЕ за члана Управног одбора Предшколске установе 

„Паша и Наташа“ Нова Варош, из запослених.  

 

 2. Мандат именованој траје до истека мандата Управног одбора.  

 

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

 

 

 

БРОЈ:06-10/34/2019-02 од 14.03.2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

******************************************************************************************************* 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/2007), члана 

40. став 1. тачка 9. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), 

Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 14.03.2019. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

 

1. БОЈАНА ЧКОЊЕВИЋ, разрешава се дужности члана Управног одбора  Туристичке организације 

"Златар"  Нова Варош.  

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

 

 

БРОЈ:06-10/29/2019-02 од 14.03.2019.године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

******************************************************************************************************* 
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На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона  о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/2007), члана 

40. став 1. тачка 9.Статута општине Нова Варош ("Службени лист  Општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), 

Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 14.03.2019. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1.ЈЕЛИЋ БОГДАН из Нове Вароши, именује се за члана Управног одбора Туристичке организације 

"Златар" Нова Варош.  

2.Мандат именованом траје 4. године. 

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

 

 

БРОЈ:06-10/30/2019-02 од 14.03.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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

 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.3     15. март  2019. године 

 

Страна 45 

13 
На основу члана 116.став 5. и члана 117.став 1.и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Сл.гласник РС", бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 88/2017) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени 

лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), Скупштина  општине Нова Варош, на седници одржаној 

14.03.2019. године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1.РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског одбора ОШ «Гојко Друловић» Радоиња, и то: 

 

 

-РАДОЈИЦА ПОПОВИЋ, из реда локалне самоуправе 

-БРАНКО БОШЊАКОВИЋ, из реда локалне самоуправе 

-ВЕЛИБОР КАПЕТАНОВИЋ, из реда локалне самоуправе 

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

 

 

БРОЈ:06-10/35/2019-02 од 14.03.2019. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

******************************************************************************************************* 
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На основу члана 116.став 5. и 117. став 1.и 2.Закона о основама система образовања и васпитања 

("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 88/2017) и члана 40. Статута општине Нова Варош («Службени 

лист општине Нова Варош», бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), Скупштина  општине Нова Варош, на седници одржаној 

14.03.2019. године донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. У Школски одбор ОШ «Гојко Друловић» Радоиња,  именују се: 

 

-Светомир Суботић, из реда локалне самоуправе 

-Душанка Ћирковић, из реда локалне самоуправе 

-Аида Тотић, из реда локалне самоуправе 

 

2. Мандат именованим траје 4.године.  

 

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

 

 

 

БРОЈ:06-10/36/2019-02 од 14.03.2019. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 

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