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1
На основу члана 94. став 4. и 5. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'',

бр. 68/2015), члана 38.став 4. и члана 39. став 1. и 2.  Одлуке о такси превозу ( "Сл.лист општине Нова Варош", бр.
8/2016), члана 86.  Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007 и 83/2014) и Одлуке Владе Републике
Србије  бр.  020-2005/2016-05  од  25.02.2016.  године,  Привремени  орган  општине  Нова  Варош,  на  седници  одржаној
11.05.2016.године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији општине 

Нова Варош

Члан 1. 
Овим решењем утврђује се цена у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији

општине Нова Варош и то:

Цена такси превоза 
Старт Вожња по km Време чекања по сату

Превоз пртљага по
комаду

ТАРИФА I
50 дин. 50 дин. 360. дин 30. дин.

ТАРИФА II
50 дин. 75 дин. 360. дин. 30. дин.

ТАРИФА III
50 дин. 125 дин. 360. дин. 30. дин.

Члан 2.
Тарифа I примењује се радним данима и субором у времену од 06 до 22 часа.
Тарифа II у времену од 22 до 06 часова, примењује се у дане државних празника и недељом.
Тарифа III примењује се на некатегорисаним путевима са макадамским застором.

Члан 3.
Такси превозник дужан је да донесе ценовник у складу са чланом 1. и чланом 2. овог решења и у складу са

истим изврши подешавање таксиметра.

Члан 4.
Ова решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош" , а

примењиваће се од 01.06. 2016. године.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
Број:06-15/5/2016-01 од 11.05.2016.године      

ПРЕДСЕДНИК
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На основу члана 94. став 4. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', бр.

68/2015), члана 35.став 2. и 3. Одлуке о такси превозу ( "Сл.лист општине Нова Варош", бр. 8/2016), члана 86. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007 и 83/2014) и Одлуке Владе Републике Србије бр. 020-2005/2016-05
од 25.02.2016. године, Привремени орган општине Нова Варош, на седници одржаној 11.05.2016.године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању локација такси стајалишта и броја такси места на стајалиштима  на територији општине 

Нова Варош

Члан 1. 
Овим решењем утврђује се локација такси стајалишта и број такси места на  стајалиштима на територији

општине Нова Варош и то:

1.  Такси стајалиште "Аутобуска  станица"  у улици  "Светог  Саве"  у Новој  Вароши,  на уређеном  платоу,  за  управно
паркирање 9 такси возила, на кп.бр. 882/6 и 885/1 КО Нова Варош.
2. Такси стајалиште "Дом здравља" у улици "Слободана Никачевића"  у Новој Вароши, на уређеном паркинг простору, за
управно паркирање 2 такси возила, на кп. бр36/1 и 22/1 КО Нова Варош.
3. Такси стајалиште "Комунално предузеће" у улици "Карађорђева"  у Новој Вароши, 20 метара пре управне зграде ЈП
"3.Септембар" на коловозу улице, за подужно паркирање 2 такси возила, на кп. бр.1274/1 КО Нова Варош.
4. Такси стајалиште "Зграда СО" на углу улица "Карађорђева" и "Зорана Ђинђића" у Новој Вароши, на уређеном паркинг
простору, за управно паркирање 2 такси возила, на кп. бр.903/1 КО Нова Варош.
5. Такси стајалиште "Багрем" у улици "Св. Саве" у Новој Вароши, на уређеном паркинг простору, за управно паркирање
1 такси возила, на кп. бр.1277/40 КО Нова Варош.
6. Такси стајалиште "Стадион Браношевац" у улици "Магистрални пут"  у Новој Вароши, на уређеном паркинг простору,
за управно паркирање 2 такси возила, на кп. бр.446 КО Нова Варош.
7. Такси стајалиште "Јеликић" у улици "Ослободилаца" у Новој Вароши,у оквиру саобраћајне површине "слепог крака" а
код пословно-стамбене зграде "Јеликић", за подужно паркирање 2 такси возила, на кп. бр.667/1 КО Нова Варош.
8. Такси стајалиште "Спортска хала" у улици "Јевстатија Караматијевића"  у Новој Вароши, на уређеном платоу код СШ
"Пиво Караматијевић",за управно паркирање 1 такси возила, на кп. бр. 863/2 КО Нова Варош.
9. Такси стајалиште "Зграда ОШ" у улици "Ђачка" у Новој Вароши, на паркинг простору код ОШ (од 5. до 8. разреда)
"Живко Љујић",за управно паркирање 1 такси возила, на кп. бр.93 КО Нова Варош.
10. Такси стајалиште "Трг" у улици "Солунских бораца" у Новој Вароши, на уређеном паркинг простору, за управно
паркирање 3 такси возила, на кп. бр.212/1 КО Нова Варош.
11. Такси стајалиште "Шанац" у улици "Шанац II" у Новој Вароши, на земљаном платоу код затвореног трговинског
објекта "Инекс",за управно паркирање 2 такси возила, на кп. бр.1596/30 КО Нова Варош.
12. Такси стајалиште "Хотел Панорама"насеље "Брдо" у Новој Вароши, у оквиру приступне саобраћајнице,за подужно
паркирање 3 такси возила, на кп. бр.900КО Брдо.
13.  Такси стајалиште "Бријежђа" насеље "Брдо" у Новој  Вароши,на уређеном паркинг простору испред "Смучарског
дома", управно паркирање 3 такси возила, на кп. бр1723/1 КО Нова Варош.
14. Такси стајалиште "Пошта" у улици "Трг војводе Петра Бојовића" у Новој Вароши, на уређеном паркинг простору, а
код пословног објекта "Трговина Авдић", за управно паркирање 2 такси возила, на кп. бр.1197/3 КО Нова Варош.
15.  Такси  стајалиште "Црква"  у улици "Сокак  Борисављевића" у Новој  Вароши,  на уређеном  паркинг  простору,  за
управно паркирање 2 такси возила, на кп. бр.748 КО Нова Варош.

Члан 2.
Дирекција  за  грађевинско  земљиште  и  изградњу општине  Нова  Варош  у  обавези   је  да  најкасније  до

01.09.2016. године изврши обележавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на такси стајалиштима из
члана 1. овог решења, одржава постојећу саобраћајну сигнализацију,  као и да врши редовно одржавање стајалишта у
зимским и летњим условима.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
Број:06-15/6/2016-01 од 11.05.2016.године    

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Страна 2
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На основу члана 12.став 5. и 6. Одлуке о такси превозу ( "Сл.лист општине Нова Варош", бр. 8/2016), члана

86. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007 и 83/2014) и Одлуке Владе Републике Србије бр. 020-
2005/2016-05 од 25.02.2016. године, Привремени орган општине Нова Варош, на седници одржаној 11.05.2016.године,
донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању изгледа евиденционог броја (допунска светлећа кровна ознака)

Члан 1.
Овим решењем одређује се изглед евиденционог броја (допунска светлећа кровна ознака) и то:

                       

Члан 2.
Евиденциони броj  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.

Лице и наличије евиденционог броја су идетични 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 ћирилични натпис "АУТО
ТАКСИ НОВА ВАРОШ", чија су слова беле боје, висине 15 mm и унутрашњег поља беле боје, ширине 38 mm, у који је
уписан евиденсиони број црне боје, чија је висина 30 mm.

Кућиште је причвршћено на магнетну плочу димензија  150 mm х 150 mm х  5 mm, на којој  је уграђена
метална кука за подизање и одвајање евиденционог броја са крова такси возила.  

Члан 3.
Обавеза Општинске управе Нова Варош, је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог решења ,

изврши набавку евиденционих бројева.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
Број:06-15/7/2016-01 од 11.05.2016.године      

ПРЕДСЕДНИК

Страна 3
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На основу члана 12.став 5. и 6. и члана 16. став 3. Одлуке о такси превозу ( "Сл.лист општине Нова Варош",

бр. 8/2016), члана 86. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007 и 83/2014) и Одлуке Владе Републике
Србије  бр.  020-2005/2016-05  од  25.02.2016.  године,  Привремени  орган  општине  Нова  Варош,  на  седници  одржаној
11.05.2016.године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању изгледа образца такси дозволе возила

Члан 1.
Овим решењем одређује се изглед образца такси дозволе возила и то:

Члан 2.
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, као у предходном члану овог решења.
На лицу су унети: број регистра, евиденциони број,лични подаци о такси превознику, подаци о такси возилу

и датум издавања, док наличије садржи податке везане за рок важења такси дозволе возила саевентуалном напоменом.

Члан 3.
Обавеза Општинске управе Нова Варош, је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог решења ,

изврши набавку образаца такси дозвола возила.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
Број:06-15/8/2016-01 од 11.05.2016.године      

ПРЕДСЕДНИК

Страна 4
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На основу члана 12.став 5. и 6. члана 13. став 2. Одлуке о такси превозу ( "Сл.лист општине Нова Варош",

бр. 8/2016), члана 86. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007 и 83/2014) и Одлуке Владе Републике
Србије  бр.  020-2005/2016-05  од  25.02.2016.  године,  Привремени  орган  општине  Нова  Варош,  на  седници  одржаној
11.05.2016.године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању изгледа образца такси дозволе возача (легитимација)

Члан 1.
Овим решењем одређује се изглед образца такси дозволе возача и то:

Члан 2.
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, као у предходном члану овог решења.
На лицу су унети: редни број регистра, лични подаци о такси возачу са фотографијом димензија  35mm x

25mm, док наличије садржи податке о такси превознику, статус такси возача, датум издавања и рок важења.

Члан 3.
Обавеза Општинске управе Нова Варош, је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог решења ,

изврши набавку образаца такси дозвола возача.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
Број:06-15/9/2016-01 од 11.05.2016.године      

ПРЕДСЕДНИК

Страна 5
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На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“,
бр.36/09  и  88/10)  и  Одлуке  Владе  Републике  Србије  бр.020-2005/2016-05  од  25.02.2016.године,  Привремени  орган
општине Нова Варош на седници одржаној 11.05.2016.године, донео је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА

2016.ГОДИНУ 

Члан 1.
У Локалном акцином плану запошљавања општине Нова Варош за 2016.годину („Сл.лист општине Нова

Варош“, бр.18/2015) у поднаслову 7.МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА
2016.ГОДИНУ,  тачка  7.2.Субвенције  за  отварање  нових  радних  места,  став  1.  мења  се  и  гласи:  „Субвенције  за
отварање нових радних места могу да остваре послодавци који припадају приватном сектору са седиштем на
територији  општине  Нова Варош и који запошљавају  незапослене  на новоотвореним радним местима,  као  и
послодавци који су запослили незапослена лица на новоотвореним радним местима у периоду од месец дана пре
објављивања јавног позива“. 

-у ставу 5. исте тачке уместо износа „300.000,00“ треба да стоји износ: „250.000,00“.
-став 6. исте тачке се брише. 

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Нова Варош“. 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-15/13/2016-02 од 11.05.2016.године

  ПРЕДСЕДНИК
    Привременог органа
  Иван Младеновић, с.р.

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