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АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 2010-2015. 
ИЗВЕШАТЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ 2009-2012. 

 
 

РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Општи циљ 
Стварање пословног амбијента 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 2009-2012. 

Техничко јачање и 
подизање кадровске 
оспособљености 

сектора за економски 
развој 

Општина Нова Варош 
– Одељење за 

привредни развој 

2010 – 2014. године 
стална активност 

Особље служби урбанизма, финансија, 
локлане пореске администрације и КЛЕР су 

прошли низ едукативних курсева и радионица и 
савладали процесе предвиђене у међувремену 
донетих законских и подзаконских аката, те 

подигли своје капацитете у областима 
управљања пројектима, планирања финансија, 

спровођења јавних набавки, обрачуна и 
наплате локланих пореза, поступање по новом 

Закону о планирању и изградњи и др. 
Радионице су су биле организоване од стране 

различитих националних институција и 
иностраних донатора (СКГО, ЕУ ПРОГРЕС, 
МСП итд.), уз учешће Општине у покривању 

дела трошкова котизација. 
Јасна и ажурирана 

информација о стању 
приватног сектора у 

Новој Вароши 

Општина Нова Варош 
- Оделење за 

привредни развој 
2010 – 2012. година 

Базе података на интернет презентацији 
Општине 

Помоћ привредницима 
у изради промотивних 

материјала 

Општина Нова Варош 
Варош - Оделење за 
привредни развој 

2010 – 2014. година 
Стална активност 

Није учињен значајнији помак. Изузетак су 
групне посете сајмовима привреде и 

пољопривреде у земљи и иностранству које је 
организовала ОНВ или РРАЗ. 

1.1.1. 

Развијена и 
ефикасна локална 
заједница у служби 
привредног развоја 

Дефинисање локација 
за приведни развој 
Израда физибилити 

студије 
Израда пројектне 

Општина Нова Варош 
Оделење за 

привредни развој 
Дирекција за 
грађевинско 

2011 – 2012. година Локација бр.1 „Браношевац" састоји се из 
четири катастарске парцеле: 379/2, 380/2, 381/1 
и 381/2 КО Нова Варош.  Локација се налази 
у источном делу града, са десне стране 
магистралног пута М21, на уласку у град из 
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документације земљиште правца Ужица. 
 
Локација бр.2 „Индустријска зона 1" састоји се 
из једне катастарске парцеле: 476 КО Нова 
Варош.  Локација се налази у источном делу 
града, са десне стране, улице Јована Цвијића, 
ДП 231 Нова Варош-Сјеница. 
 
Локација бр.3 „Индустријска зона 2" састоји се 
из три катастарске парцеле: 487/8, 487/10 и 
488/5 КО Нова Варош .  Локација се налази у 
источном делу града, са леве стране 
магистралног пута М21, из правца Ужица. 
 
Локација бр.4 „Центар" састоји се од једне 
катастарске парцеле 1134 КО Нова 
Варош.  Локација се налази у централном делу 
града, поред Магистралног пута М21, са његове 
северне стране. 
 
Локација бр.5 „Златар" састоји се од једне 
катастарске парцеле 175/3 КО Брдо.  Локација 
се налази изван града, са десне стране 
регионалног пута Нова Варош-Сјеница, из 
правца Нове Вароши. 
 
Локација бр.6 „Воћњак" састоји се из шест 
катастарских парцела:31/8, 660/1, 660/12, 
661/8,662/2 и 666/2 КО Нова Варош .  Локација 
се налази у западном делу града, на самом 
изласку, са леве стране магистралног пута М21, 
из правца Ужица. 
 
Локације 1, 2, 3, 4, 5 и 6 су публиковане на 
http://www.novavaros.rs/index.php?option=co
m_content&view=article&id=209&Itemid=94 

 
ОНВ је у јануару 2012. купила простор бившег 
Стоваришта "ИНЕКС". На локацији је 
дефинисан део простора на коме ће се градити 
Рециклажни центар, а остатак парцела би у 
наредном периоду требао бити планским 
актима обрађен (ПГР), а у складу са тим и 
покренуте активности анализа могућности за 
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комерцијалну употребу. 

Јачење јавно-
приватних 

партнерстава 
(газдовање 
гроблчјима, 
паркинзима, 

спортским теренима и 
др.) 

СО Нова Варош и 
привредни субјекти 

2010-2012. 

Разматране су неке од могућности али 
конкретна решења није било могуће донети а 
пре свега из разлога недоношења Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесији до 
новембра 2011. године. 
 
Предлаже се најпре детаљна анализа 
Законских аката у овој области те укључивање 
разматрања могућности за сарадњу са 
привредним сектором као интегралним делом 
будућих студија изводљивости где постоји 
интерес заитересованих страна. 

Утврђивање новог 
правилника о врстама 

и критеријумима 
наплате комуналних 
такси за пословни 
сектор регистрован 
ван Нове Вароши, 
такси на туристичке 

услуге и сл. 

СО Нова Варош 2010-2012. 
У процесу - доношење од стране СОНВ се 
очекује у току августа или септембра 2012. 

Опремање локације за 
привредни развој 

Општина Нова Варош 
- Оделење за 

привредни развој 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште 

ЈП 3 септембар 
Извођач радова 

(тендерски одабран) 
Приватна иницијатива 

2012 – 2014. године 

Након доношења Плана генералне регулације 
)очекује се у току септембра 2012.) створиће се 
темељни основи за даљи развој локација којих 

је власник или корисник ОНВ 

  

Рад на решавању 
проблема бивших 

друштвених предузећа 
која не раде 

Општина Нова Варош 
– Оделење за 

привредни развој 
2010 – 2012. године  

Активирање и јачање 
удружења приватних 

предузетника 
Општина Нова Варош 

Општина Нова Варош 
Удружење приватних 

предузетника 

2010 – 2014 
Континуирана 
активност 

 1.1.2. 

Сарадња и 
заједнички рад 
привредних 
субјеката на 

привредном развоју 
Нове Вароси 

Подизање капацитета 
менаџерског кадра 

Општина Нова Варош 
Удружење приватних 

предузетника 

2010 – 2014. године 
Континуирана 
активност 

РРАЗ у сарадњи са КЛЕР ОНВ је организовала 
низ радионица за подизање капацитета 
менаџерског кадра локалног привредног 
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сектора: 
• џџџ 
• џџџ 

Заједнички наступ на 
сајмовима и новим 

тржиштима 

Општина Нова Варош 
Удружење приватних 

предузетника 
Предузетници 

2010 – 2014. године 
Континуирана 
активност 

 

  

Подизање нивоа 
информисаности 
приватног сектора 

Општина Нова Варош 
Удружење приватних 

предузетника 

2010 – 2014. година 
Континуирана 
активност 

 

 
 

Општи циљ 1.2. 
Развој предузетништва са посебним акцентом на мала и средња предузећа и привлачење инвестиција 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 
Вредност и извор 

средстава 
Индикатори 

Подизање квалитета 
производа 

Општина Нова Варош 
Предузетници 

2010 – 2014. 
Континуирана 
активност 

 

1.2.1. 

Сектор малих и 
средњих предузећа 

је носилац 
привредног развоја 

општине 
Стандардизација 

производа 
Општина Нова Варош 

Предузетници 

2010 – 2014. 
Континуирана 
активност 

 

Изградња туристичке 
пијаце на Златару 

Општина Нова Варош 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште 

2011 – 2012. 
Доношење ПГР (очекивано 9.2012.) ће бити 
темељан основ за наставак рада на овој 

актиности 

Формирање забавног 
парка 

Општина Нова Варош 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште 

Приватна иницијатива 

2012 – 2014. 
Доношење ПГР (очекивано 9.2012.) ће бити 
темељан основ за наставак рада на овој 

актиности 

Искоришћавање 
богатих извора воде, 
високог квалитета, за 
пиће у комерцијалне 
сврхе – отварање 
предузећа за 
флаширање и 

дистрибуцију воде за 
пиће 

Општина Нова Варош 
Предузетници 

2010 – 2014 
Континуирана 
активност 

 

1.2.2. 

Производна и 
услужна делатност 
су развијене на 

основу 
компаративних 
предности које 

постоје у општини 

Одржив 
развој/повећање 

услужних делатности 
на туристичким 

Општина Нова Варош 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште 

2011 – 2014 године / 
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локацијама Приватна иницијатива 

Развој служби које 
прате развој туризма 

(чуварска служба, 
чистачи и сл.) 

Општина Нова Варош 
Приватна иницијатива 

2011 – 2014 године 

У смислу управљања службама које прате 
развој туризма напредак је постигнут на 
подручију СРП Увац у области заштите 
природних добара, и бројним акцијама 

чишћења. 
 

Генерално, имплементацијом Локланог и 
регионалног плана управљања отпадом ће се 
евидентно позитивни ефекти мултиплицирати. 

  

Подстицај изради 
промотивних и 
сувенирских 
материјала у 

туристичке сврхе 

Општина Нова Варош 
Приватна иницијатива 

2011 – 2014. године  

Промоција привредних 
потенцијала кроз 

израду промотивних и 
информативних 

материала 

Општина Нова Варош 
Предузетници 

2010 – 2014. 
Континуирана 
активност 

Током пројекта "Унапређење рада КЛЕР" (2010-
2011., ExChange3), као и појединим 
активностима иницираним од стране ОУНВ су 
произведени поједини материјали. 
Публиковани су на интернет презентацији ONV. 
 
Неопходно је наставити са овим активностима, 
а предлог је да се то чини кроз развој 
интегралне Стратегије односа са јавностима 
ОНВ. 

Промоција привредних 
потенцијала Нове 

Вароши на 
различитим 

манифестацијама 

Општина Нова Варош 
Предузетници 

2010 – 2014 
Континуирана 
активност 

 

1.2.3. 
Привлачење 
инвестиција у 

привредни развој 

Обезбеђење 
повољнијих услова за 

инвеститоре који 
запошљавају већи 

број људи 

Општина Нова Варош 
2010 – 2014 
Континуирана 
активност 
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РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
 

Општи циљ 
Туризам се на Златару плански развија 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 2009-2012. 

2.1.1. 

Туристички развој је 
јасно и прецизно 
дефинисан, и у 
складу је са 
планским 

документима 

Израда и 
имплементација 
урбанистичког 

пројекта Специјалног 
резервата Увац 

Општина Нова Варош 
Општина Сјеница 

УНДП Про 
2010 - 2014. година / 

ТСЦ ЗЛАТАР 
организује редовне 
састанке најважнијих 
субјеката у туризму 

Општина Нова Варош 
ТСЦ Златар 

2010 - 2014. године 
Стална, годишња, 

активност 
 

Формирање одбора за 
развој туризма при 

ТСЦ Златар 

Општина Нова Варош 
ТСЦ Златар 2010. година  2.1.2. 

Константна и 
квалитетна сарадња 
свих субјеката у 
развоју туризма 

Формирање Удружења 
сеоских домаћинстава 
која се баве сеоским 

туризмом 

Општина Нова Варош 
ТСЦ Златар 

Туристичка удружења 
2010 - 2012. година  

Едукација запослених 
и радно ангажованог 

становништва у 
туризму (кувара, 
менаџера и сл. 

Општина Нова Варош 
ТСЦ Златар 

Туристичка удружења 

2010 - 2014. године 
Стална, годишња, 

активност 
 

Подизање нивоа 
знања домаћинстава 
која се баве сеоским 

туризмом 

ТСЦ Златар 
Туристичка удружења 

2010 - 2014. године 
Стална годишња 

активност 
 

2.1.3. 

Подигнут је ниво 
знања становништва 

и туристичких 
радника 

Размена искустава са 
другима срединама у 
земљи и иностранству 

– 
стручна И студијска 

путовања 
присуство на 
конференцијама 
такмичења 

туристичких радника 

Општина Нова Варош 
ТСЦ Златар 

Туристичка удружења 
 

2010 - 2014. године 
Стална активност 
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Општи циљ 
Туристичке услуге и понуда на Златару је комплетна, јединствена, богата, разноврсна и квалитетна 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 2009-2012. 

Промоција сеоског 
туризма 

ТСЦ Златар 
Општина Нова Варош 
Туристичка удружења 

2010 - 2014. године 
Стална годишња 

активност 
 

Категоризација 
сеоских домаћинстава 

ТСЦ Златар 
Општина Нова Варош 
Сеоска домаћинства 

2010 - 2014. године 
Стална годишња 

активност 
 

Повећање смештајних 
капацитета и 

подизање квалитета 
смештајних 

капацитета у сеоским 
домаћинствима 

Општина Нова Варош 
ТСЦ Златар 

Сеоска домаћинства 
Туристичка удружења 

2010 - 2014. године  

Ревитализација, 
адаптација, 

реконструкција и 
опремање постојећих 
аутентичних објеката у 

сврху развоја 
туристичких 
смештајних 
капацитета 

Општина Нова Варош 
Приватни сектор 
ТСЦ Златар 

Туристичка удружења 

2010 - 2015. године  

2.2.1. 
 

Постојећа туристичка 
понуда је побољшана 

 
 

Реконструкција 
постојећих хотелских 

капацитета (РХ 
Златар, Панорама 
итд.) и њихова 
приватизација 

Општина Нова Варош 
– техничка подршка 

Приватна иницијатива 
– Инвестиција 

2010 – 2015.  

Изградња визиторског 
центра 

Општина Нова Варош 
СРП Увац 
Надлежно 

Министарство 

2010 - 2011  2.2.2. 
Развијени су нови 

туристички садржаји 
 

Изградња и 
маркирање: 

- пешачких стаза 
(Браношевац-

Дрмановићи, Златар- 

ТСЦ Златар 
Оптина Нова Варош – 

Дирекција за 
грађевинско 

земљиште и изгрању 

2010 - 2014. година  
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град итд.) 
- Трим стазе 

- Бициклистичке 
стазе 

Извођач радова 

Израда купалишта на 
Златарском језеру - 
понтонска Плажа 

ТСЦ Златар 
Општина Нова Варош 

–Дирекција за 
грађевинско 
земљиште 
СРП Увац 

2010 - 2012. година  

Ски стаза Бријежђа 
(завршетак) 

Општина Нова Варош 
- Дирекција за 
грађевинско 
земљиште 
ТСЦ Златар 

Извођач радова 

2010. година  

Продужетак жичаре ка 
хотелима на Златару 

Општина Нова Варош 
ТСЦ 

Надлежна 
министарства 

2011 – 2014. године  

Повећање смештајних 
капацитета у 

хотелском смештају – 
Изградња хотела и 

хостела 

Општина Нова Варош 
– техничка подршка 
Постојећи хотели, 

приватна иницијатива 
– Инвестиција 

2010 - 2014. година  

Изградња 
омладинског кампа у 

селу Радојна 

Општина Нова Варош – 
Дирекција за 

грађевинско земљиште – 
техничка подршка 

ТСЦ Златар – носилац 
посла 

Приватна иницијатива – 
Инвестиција 

2010 - 2012. година 

Израда пројектно техничке документације је у 
завршној фази. Финансијер до сада 

спроведених активности је РРАЗ из средстава 
ПСД програма. 

  

Развој 
специјализованих 
видова туризма 
(планинарски, 
археолошки, 

спелеолошки туризам 
и сл.) 

Општина Нова Варош 
ТСЦ Златар 
Национална 

удружења (планинари, 
археолози, 
спелеолози) 
СРП Увац 

2012 - 2014. година  
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Израда и реализација 
пројеката адаптације 
Ушачке, Тубића и 

Баждарске пећине и 
пећине Буковик за 
различите видове 
туристичке посете; 

Општина Нова Варош 
СРП"Увац" 

ТСЦ "Златар" 
2014. године 

Резерват Увац доо је у сарадњи са ОНВ и ОСЈ 
адаптирао Увачку пећину (Ледена пећина). 

 
Потребно је започети развој документације 
неопходне за реализацију ове активности у 

другим спелеолошким објектима на територији 
ОНВ. 

Израда детаљног 
плана (итинерера) 
обиласка подручја 

резервата са 
варијантним 

решењима у погледу 
садржаја 

Општина Нова Варош 
СРП"Увац" 

ТСЦ "Златар" 
2014. године  

Развој пратећих и 
допунских садржаја на 
магистралном правцу 
Београд - Бродарево 

Општина Нова Варош 
– Дирекција за 
грађевинско 

земљиште и изградњу 
– техничка подршка 

Републичка Дирекција 
за путеве - дозволе 

Приватна иницијатива 
и инвеститори – 
Инвестиција 

2010 - 2014. година  

Уређење пројектне 
документације Етно 

села Штитково 

Општина –дирекција-
Завод за заштиту 
споменика културе 

ТСЦ Златар 

2010 - 2012. година  

  

Фудбалски стадион на 
Златару 

1 фаза израда 
пројектне 

документације 

Општина Нова Варош 2014. године  

Заједнички наступ на 
сајмовима 

Општина Нова Варош 
ТСЦ Златар 

2010 - 2014. године 
Стална, годишња, 

активност 
 2.2.3. 

Формирана је 
јединствена и 
обједињена 

туристичка понуда 
Нове Вароши 

 

Формирање 
туристичких тура 

Општина Нова Варош 
ТСЦ Златар 

Туристичке агенције 
2010 - 2014. године  



 
11 

Решен проблем 
превоза за туристичке 

туре (набавка 
аутобуса) 

ТСЦ Златар 
Приватна иницијатива 

2012. године  

  

Коришћење 
еколошких средстава 
за превоз туриста 

(возици, санке, кола и 
сл.) 

ТСЦ Златар 
Приватна иницијатива 

2010 - 2014. године  

 

Синхронизација 
активности 

искоришћења 
туристичких 

потенцијала између 
свих заитересобваних 
страна (организација и 

појединаца) из 
области туризма 

ТСЦ Златар 
Приватна иницијатива 2010 - 2014. године  

Изградња нових 
жичара и ски стаза на 
Златару (Скијалишта 
на Воденој пољани) 

Општина Нова Варош 
– техничка подршка 

Приватна иницијатива 
- Инвестиције 

2011 - 2014. године  

Полигони 
за обуку планинара 
за развој екстремних 

спортова 

Општина Нова Варош 
– техничка подршка 

Приватна иницијатива 
- Инвестиције 

2011 - 2014. године  2.2.4. 

Развијена су јавно 
приватна партнерства 

 

Израда хелиодрома у 
Вранешима 

Општина Нова Варош 
– техничка подршка 

Приватна иницијатива 
- Инвестиције 

2010 - 2011. године  

 
Општи циљ 

Туристички потенцијали и ресурси су оптимално искоришћени 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 
Вредност и извор 

средстава 
Индикатори 

Продавница сувенира 
ТСЦ Златар 

Општина Нова Варош 
2012. година  

Заједнички сајт свих 
субјеката у туризму 

ТСЦ Златар 
Општина Нова Варош 

2010. година  

2.3.1. Развијен је 
маркетиншки наступ 

у промоцији 
туристичке понуде 

Израда туристичке 
сигнализације 

ТСЦ Златар 
Општина Нова Варош 

УНДП Про 

2010 - 2012. година  
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Регионална развојна 
агенција 

  

Формирање 
туристичког календара 

ТСЦ Златар 
Општина Нова Варош 2010. година  

Идејно решење лого и 
слоган туристичке 

понуде општине Нова 
Варош 

ТСЦ Златар 
Општина Нова Варош 

2010. година  

2.3.2. 

Туристичка понуда 
Нове Вароши је 
препозната на 

тржишту 
 

Успостављање сталне 
и квалитетне сарадње 

са туристичким 
агенцијама 

ТСЦ Златар 
Туристичке агенције 

2010 - 2014. године  

Оснивање инфо 
центра и инфо 

пунктова 

ТСЦ Златар 
Општина Нова Варош 

2014. године  

Лиценцирање 
туристичких водица 

ТСЦ Златар 
Општина Нова Варош 
Туристички водичи 

2010 - 2014. године  

Израда брошура и 
осталог пропагандног 

материјала... 

ТСЦ Златар 
Општина Нова Варош 

 
2010 - 2012  

Организација 
манифестација у циљу 

заштите 
традиционалних 
вредности и 

промоције општине 

ТСЦ Златар 
Општина Нова Варош 
Туристичка удружења 

2010 - 2014. године 
Стална, годишња, 

активност 
 

2.3.3. 

Туристичка 
организација је 
ефикасна у 

промоцији и развоју 
туризма 

Формирање базе 
података у ТСЦ 

ТСЦ Златар 
Општина Нова Варош 

2010 - 2011. година  

 
Општи циљ 

Нова Варош активно учествује у регионалним, пограничним и међународним пројектима и сарадњи 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 
Вредност и извор 

средстава 
Индикатори 
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Планирање, изградња 
и пуштање у рад 

цивилног аеродрома 
„Поникве” - Ужице 

Влада РС, 
Надлежене 
институције, 
Општине ЗО 

ЕУ, 
Приватни сектор 

(компаније) 

2010-2015. 

ОНВ као део кластера  у сарадњи са Градом 
Ужице и општинама Чајетина, Прибој и 
Пројепоље а у оквиру програма USAID SLDP 
ради на пословима анализе могућности за 
даљи развој цивилног аеродрома Поникве. 
Анализе и пројектна документација би 
требале бити припремљене до краја 2013. 

 
Модернизација 

путничке железничке 
станице „Бистрица” 

Влада РС, 
Надлежена 

министрстваРС, 
републичке 

институције и ЈП, 
Општина Нова Варош, 

ЕУ 

2010-2015. / 

Путевима регионалне 
културне баштине –
заштита историјско 

културних 
знаменитости 

ТСЦ Златар 
ТО општина у региону 

Туристичка 
организација регије 
Западне Србије 

2010 - 2014.године  

Учешће на 
регионалним 
туристичким 
пројектима 

ТСЦ Златар 
ТО општина у региону 

Туристичка 
организација регије 
Западне Србије 

РРА 

2010 - 2014. године 

ОНВ активно учествује у регионалним 
развојним пројектима: 

• Кластер УЕ, ЧА, ПП, ПБ и НВ у оквиру 
програма USAID SLDP ради на развоју 
пројектно-техничке документације за 
стављање старих напуштених објеката у 
руралним срединама у функцију туризма 

• набројати и друге 

2.4.1. 

Развијена је 
сарадња са другим 

општинама и 
регионима на 
развоју туризма 

Заједнички наступ на 
сајмовима 

новим тржиштима 
промоцији 

изради пропагандног 
материјала 

одржавању локација 

ТСЦ Златар 
ТО општина у региону 

Туристичка 
организација регије 
Западне Србије 

РРА 

2010-2014.  
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ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

ПРОБЛЕМ 
Село и пољопривреда су  запостављени што је узроковало напуштање села 

ПРИОРИТЕТ 
Очување живота на селу кроз економски 
исплативу пољопривредну производњу и 
развој квалитетних садржаја за живот и 

доходовање 
Визија 

У уређеним нововарошким селима, пуним дечје граје, живе, раде и зарађују млади, срећни и креативни људи који поштују традицију и 
природу.Широка палета традиционалних производа доприноси и развија туристички амбијент Златара, Увца и златарских језера 

Општи циљ 3.1. 
Пољопривредна производња је повећана, а носиоци развоја су конкурентни пољопривредни произвођачи 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир Реализоване активности 

3.1.1 

Повећани ниво 
производње на  

фарми, уз повећан 
број специјализованих 

фармера 

Едукација 
пољопривредника о 

најновијим 
достигнућима у 

области 
пољопривреде и 

њихова 
инплементација у 

пракси 

- Општина Нова 
Варош –Служба за 
пољопривреду 
(организатор) 

- Завод за 
пољопривреду 

“Моравица” 
(едукатори) 

- Стручне куће и 
организације 
(едукатори) 

2010 - 2014. године 
Континуирана 
активност 

      
     Саветодавци ПССС „Ужице“, самостално 
или у сарадњи са Одењељем за привреду и 
ЛЕР из Нове Вароши, током 2011. године: 
 

• обавили 183 посете пољопривредним 
газдинствима; 

• службу је посетило 217 
пољопривредника; 

• дато је 217 стручних савета; 
• објављено је 13 билтена са 59 стручних 

тема; 
• путем локалних медија 

пољопривредници су информисани, 
кроз 59 јавних наступа или чланака; 

• одржане су 4 трибине, 5 предавања и 6 
радионица; 

• достављено је 79 извештаја о 
сезонским радовима (лично и путем 
медија); 

• објављено је 14 обавештења о појави 
биљних болести и штеточина  
 (лично и путем медија); 

• инсталирана је једна метеоролошка 
станица, типа „Метеос“, у селу 
Комарани, која служи за прикупљање 
информација о појави болести 
кромпира и податке директно шаље 
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прогнозно-извештајној служби; 
• спроведена је мера контроле плодности 

земљишта за 378 газдинстава, при чему 
је обухваћено 1 721 парцела, укупне 
површине 1 297 хектара. Сва 
газдинства обухваћена овом мером 
добила су бесплатну комплетну анализу 
земљишта са препорукама; 
 

    - На основу урађених анализа, током 
2010. године, спроведене су мере поправке 
плодности земљишта, при чему је 
бесплатно подељено око 900 тона ђубрива 
за калцификацију и фосфатизацију 
земљишта. 

 

Набавка високо 
квалитетних грла 

- Фонд за развој 
пољопривреде 

- Пољопривредна 
газдинства 

(суфинансирање 
набавке грла) 

- Општина Нова 
Варош – Служба за 
пољопривреду 

(организационо-
стручни послови око 

набавке грла; 
суфинансирање 
набавке грла) 

2010 - 2014. године 
Континуирана 
активност 

     - У првој половини 2012. Године, 
пољопривредним газдинствима је бесплатно 
подељено 100 увозних, висококвалитетних , 
стеоних јуница сименталске расе. Укупма 
вредност набављених грла је 24.600.000,00 
динара, при чему је Министарство 
пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде обезбедило 18.000.000,00 
динара, а Општина Нова Варош преосталих 
6.600.000,00 динара. 

Вештачко 
осемењавање и 
ефикаснији рад 

ветеринарске службе 

-Општина Нова Варош 
(Уговор са 

ветеринарским 
станицама о 

суфинансирању ВО) 
-Ветеринарске 

станице 
(Извршилац ВО) 

2010 - 2014. године 
Континуирана 
активност 

    - Током 2010/2011. године, из Општинскког 
Буџета суфинансирано је са 50% вештачко 
осемењавање крава (1.000,00 динара по једном 
осемењеном грлу). 
Овом мером је обухваћено укупно ...... грла. 
 

3.1.2. 
Сточни фонд је 

повећан уз измену 
расног састава 

Уматичење грла 

-Општина Нова Варош 
(Уговор са матичном 

службом о 
суфинансирању 
уматичења грла) 
Матична служба 

2010 - 2014. године 
Континуирана 
активност 

    - Током 2010/2011. године, из Општинскког 
Буџета суфинансирано је са 50% уматичење 
грла (1.000,00 динара по једном грлу). Кроз ову 
меру уведено је 800 грла у матичну евиденцију 
Основне одгајивачке организације. 
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  (Извршилац ВО) 

Демонстрационе 
фарме 

Општина Нова Варош 
– Служба за 

пољопривреду 
(организатор ) 

Завод за 
пољопривреду 

“Моравица” 
-Пољопривредни 

факултети 
-Пољопривредни 

институте 
(постављање и 
праћење огледаи 
презентација 

резултата огледа) 

2010 - 2014. Године 

- У сарадњи са Пољопривредног 
факултета и Одељења за привреду и 
ЛЕР, постављен је оглед на 10 ха 
органски произведених житарица 
хељде, ражи и спелте. Оглед је прошао 
све контроле и целокупна количина 
производених житарица је 
сертификована (2011. година); 
 

- У сарадњи ПССС „Ужице“ и Одељења 
за привреду и ЛЕР, постављен  је  
макро оглед у селу Божетићи, где су 
тестирани приноси и квалитет 
различитих сорти крмног грашка у 
специфичним агро-еколошким условима 
овог подручја (2011. фодина): 

Набавка система за 
наводњавање 

- Општина Нова 
Варош 

- Фонд за развој 
пољопривреде 

2010 - 2014. године 
Континуирана 
активност 

 

Модернизација 
производње млека, 
кроз набавку нове 
опреме (расхладни 

уређаји, инокс посуде 
и сл.) 

- Општина Нова 
Варош 

- Фонд за развој 
пољопривреде 

2010 - 2014. године 
Континуирана 
активност 

 

Израда подсетника за 
фармере: 

-календари радова у 
пољу 

-програм заштите 
биљака 

-илустровани 
постери за сточаре 
са карактеристичним 
симптомима болести 

- Општина Нова 
Варош – Служба за 
пољопривреду 
(организатор ) 
- Стручне куће 

- Прерадни 
капацитети 

2010 - 2014. године 
Континуирана 
активност 

 
Током 2011. године ПССС „Ужице“ 
објавила : 
 

• 13 билтена са 59 стручних тема; 
 

• 14 обавештења о појави биљних 
болести и штеточина  
 (лично и путем медија). 
 

 

3.1.3. 
Савремене 

технологије се користе 
у производњи 

Студијске туре у циљу 
стицања нових знања 

И искустава 

- Општина Нова 
Варош – Служба за 
пољопривреду 

 

2010 - 2014. године 
Континуирана 
активност 

У организацији Одељења за привреду и ЛЕР : 
 

• 2010. године 50 пољопривредника 
посетило Међународни пољопривредни 
сајам у Новом Саду; 
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• 2011. године 110 пољопривредника 

посетило Међународни пољопривредни 
сајам у Новом Саду; 

 
     У пероиду2010-2012.године, укупно 8 
пољопривредника током 2010/2011. године, 
посетило неки од следећих Међународних 
Сајмова:  

 
• Сајам традиционалних производа у 

Торину (Италија) 
• Сајам органских производа у Нирнбергу 

(Немачка) 
• Сајам прехрамбених производа у 

Берлину (Немачка); 
 
     Током 2011. године, укупно 25 
пољопривредника боравило у Студијској посети 
Словенији и један у студијској посети Чешкој. 

 
Подстицај набавци 
нове и замени 
дотрајале 

механизације 

- Општина Нова 
Варош 

- Фонд за развој 
пољопривреде 

2010 - 2014. године 
Континуирана 
активност 

 

3.1.4. 

Повећан је степен 
механизације 

пољопривредне 
производње 

 Формирање 
“Машинског прстена” 

- Општина Нова 
Варош – Служба за 
пољопривреду 

- Пољопривредна 
удружења 

2010 - 2014. године 
Континуирана 
активност 

 

Фонд за развој 
пољопривреде је 
функционалан 
(кредитирање 
пољопривредних 
газдинстава) 

- Општина Нова 
Варош 

(кредитирање 
пољопривредних 
газдинстава) 

 

2010 - 2014. године 
Континуирана 
активност 

     Формиран Фонд за развој пољопривреде. 

3.1.5. 

Финансијска 
способност 

пољопривредних 
произвођача је 

повећана 

Помоћ 
пољопривредним 
произвођачима 

приликом 
конкурисања за 

субвенције, донације и 
сл. 

- Општина – Услужни 
центар 

(израда бизнис 
планова,попуњавање 

образаца…) 
- Мрежа за рурални 

развој 

2010 - 2014. године 
Континуирана 
активност 

     Одењељем за привреду и ЛЕР, пружа 
сталну подршку пољопривредним 
произвођачима приликом конкурисања за 
субвенције, донације и сл. 
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Општи циљ 
Пољопривредна производња је добро организована и омогућава пољопривредницима правовремене информације, најновија знања, квалитетне 

услуге И сигуран пласман и наплату пољопривредних производа 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 
Вредност и извор 

средстава 
Индикатори 

Формирање удружења 
сточара Нова Варош 

- Општина Нова 
Варош (помоћ око 
регистрације 
удружења) 

 
-Пољопривредни 
произвођачи 

(будући чланови 
удружења) 

2010. година 

       На иницијативу  Одењења за привреду и 
ЛЕР,  формирано је Удружење сточара „Увачка 
река млека“, које за сада окупља око 20 
сточара, који укупно имају око 300 млечних 
крава. 

Рад свих 
пољопривредних 
удружења је 

обједињен и подржан 
од стране општине 

кроз рад 
пољопривредног 

центра 

- Општина Нова 
Варош 

(просторија и 
стручна помоћ за рад 

удружења) 
- Пољопривредна 

удружења 

2010 – 2014. година 

     На иницијативу  Одењења за привреду и 
ЛЕР формирана су: 

• Удружење произвођача јагодичастог 
воћа „Златни брег“.  

• Удружење ратара „Златарци“ 
• Удружење сточара „Увачка река млека“ 

 

3.2.1. 

Формирање нових и 
јачање постојећих 
пољопривредних 

удружења 
 

Подизање капацитета 
постојећих удружења 
пољопривредника 

- Општина Нова 
Варош 

(просторија и 
стручна помоћ за рад 

удружења) 
- Пољопривредна 

удружења 

2010 – 2014. Година 

     Сва Удружења су активно укључена у 
пројекте, који имају за циљ сарадњу са ПССС 
„Ужице“, Пољопривредним факултетима, 
посете међународним и домаћим сајмовима, 
студијским путовањима... 

3.2.2. 

Пољопривредницима 
је обезбеђено 
квалитетно и 

благовремено знање и 
информације 

Стручна помоћ на 
терену је обезбеђена 

- Општина Нова 
Варош 

(организатор 
стручне подршке на 

терену) 
-Завод за 

пољопривреду 
“Моравица” 

- Стручне куће 
(стручњаци на 

терену) 

2010 – 2014. година 

     Саветодавци ПССС „Ужице“, самостално 
или у сарадњи са Одењељем за привреду и 
ЛЕР из Нове Вароши, током 2011. године: 
 

• обавили 183 посете пољопривредним 
газдинствима; 

• службу је посетило 217 
пољопривредника; 

• дато је 217 стручних савета; 
 

3.2.3. 
Пласман највећег 

броја Повезивање 
пољопривредних 

- Пољопривредна 
газдинства 

2010 – 2014. година  
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произвођача са 
потенцијалним 

купцима у земљи и 
иностранству 

- Општина Нова 
Варош-Канцеларија за 
локални економски 

развој 
- Регионална 

привредна комора 
- Прерадни 
капацитети 

пољопривредних 
производа је 
обезбеђен Израда базе података 

о понуди 
пољопривредних 

производа, као и базе 
података о 

потенцијалним 
купцима 

- Општина-
Канцеларија за 

локални економски 
развој 

- Мрежа за рурални 
развој 

2010 – 2014. година  

3.2.4. 
Пољопривредна 
производња је 

регионално повезана 

Повезивање 
пољопривредних 
произвођача и 
удружења са 

произвођачима из 
суседних општина, 
ради заједничког 

пласмана производа и 
учешћа на 
заједничким 
пројектима 

- Удружења 
пољопривредних 
произвођача 

(успостављање 
сарадње са сродним 

удружењима у 
суседним општинама) 

- Општина-
Канцеларија за 

локални економски 
развој(израда 
регионалних 
пројеката) 

- Мрежа за рурални 
развој 

2010 – 2014. година 

     Успостављена је сарадња између 
пољопривредних удружења Нове Вароши и 
суседних општина кроз формирање Локалне 
акционе групе „Увац-Златар-Милешевка“,у 
оквиру Програма „ЛЕАДЕР“,  сарадње између 
Удружење произвођача јагодичастог воћа 
„Златни брег“ и различитих удружења воћара 
из читавог Златиборског округа око преговора о 
цени малине са хладњачама и предтавницима 
Министарства пољопривреде, трговине, 
шумарства и водопривреде. 

 
 

Општи циљ 
Квалитет пољопривредних производа је подигнут, уз стварање препознатљивих производа златарског краја 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 
Вредност и извор 

средстава 
Индикатори 

Изградња мини 
прерадних капацитета 

Општина-КЛЕР 
МПШВ 

Сертификациона тела 
2010-2014. година  

3.3.1. 

 
Ниво прераде 

пољопривредних 
производа је 
повећан 

Формирање удружења 
прерађивача 

пољопривредних 
производа у кућној 

радиности 

- Општина 
- Пољопривредна 

газдинства 
2010 -  2012. година  
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Сертификација и 
стандардизација 
пољопривредних 

производа 

Општина - КЛЕР 
МПШВ 

Сертификационана 
тела 

2010 – 2014. година 

 
     У току је процес заштите географског 
порекла златарског сира, који финансира Влада 
Швајцарске. До краја2012. Године биће предат 
Елаборат о заштити у Завод за заштиту 
интелектуалне својине. 
 

Развој органске 
производње 

Општина-КЛЕР 
Потенцијални купци 
органских производа 

2010 – 2014. 
година 

      
     У сарадњи са Пољопривредног факултета и 
Одељења за привреду и ЛЕР, постављен је 
оглед на 10 ха органски произведених 
житарица хељде, ражи и спелте. Оглед је 
прошао све контроле и целокупна количина 
производених житарица је сертификована 
(2011. година); 

 

3.3.2. 

Пољопривредни 
производи су 

високог квалитета и 
стандардизовани 

 

Свест произвођача о 
значају производње 

здравствено 
исправних производа 
је на високом нивоу 

 

Општина – Служба за 
пољопривреду 
Стручне куће 

2010 – 2014. година 

      
    Кроз промоцију Пројекта органске 
производње, а нарочито кроз студијско 
путовање 25 пољопривредника у Словенију, у 
посету колегама и институцијама, које се баве 
органском производњом, као и учешће 4 млада 
фармера Сајму органске производње у 
Нирнбергу, свест произвођача о значају 
производње здравствено исправних производа 
је подигнута на виши ниво. 

3.3.3. 

Пољопривредни 
производи су 
промовисани и 

препознатљиви на 
тржишту 

Учешће на сајмовима 
и другим 

манифестацијама 
пољопривреде, 
туризма и сл. 

Пољопривредна 
газдинства 
(излагачи 

пољопривредних 
производа) 

Општина Нова Варош 
– КЛЕР 

2010 – 2014. година 

    Златарски сир је по први пут промовисан на 
једном међународном сајму – Сајму 
традиционалних производа „Slow food“ у 
Торину. 

 

3.3.4. 

На Златару се 
производи палета 

заштићених 
производа 

 

Брендирање и 
заштита географског 
порекла најважнијих 
пољопривредних 

производа 

- Општина-КЛЕР 
(повезивање 

пољопривредних 
газдинстава са 

институцијама које 
се баве 

бендирањем и 
заштитом 

географског порекла) 

2010 – 2014. година      Осим златарског сира, који је у процесу 
заштите, производња хељде и органска 
производња све чешћесе у медијима помињу 
као заштитни знак нововарошког краја. 
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газдинства 
(носилац посла) 

-Сертификационана 
тела 

(брендирање 
производа) 

Паковање и амбалажа 
традиционалних 
производа су 
оригинални и 

препознатљиви на 
тржишту 

Пољопривредна 
газдинства и прерадни 

капацитети 
(произвођачи 

пољопривредних 
производа) 

Општина-КЛЕР 
(повезивање 

пољопривредних 
газдинстава са 
маркетиншким 
агенцијама и 
произвођачима 
амбалаже) 

2010 – 2014. године 

     У сарадњи РРА „Златибор“, Одељења за 
привреду и ЛЕР и ТСЦ „Златар“ урађено је 
идејно решење за нови лого и амбалажу 
златарског сира. 
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Општи циљ 
Диверзификација активности на селу 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 
Вредност и извор 

средстава 
Индикатори 

3.4.1. 

Традиционалне 
вредности су 
очуване и 

промовисане 

Формирање удружења 
старих заната 

- Сеоске МЗ 
(обезбеђење 
просторија) 

- Општина Нова 
Варош 

2011 – 2014. године 

     Пројекат „Стари занати за ново доба“, који је 
финансиран од стране ЕУ, успешно је 
промовисао и отргао од заборава производњу 
сувенира и домаће радиности на 
традиционалан начин.  

Пласман највећег 
броја производа 

домаће радиности, 
остварује се у склопу 

сеоског туризма 

- Општина – КЛЕР 
- Пољопривредна 
газдинства која се 
баве сеоским 
туризмом 
(пласман 

пољопривредних 
производа) 

- Туристичка 
организација 

(успостављање 
контакта између 
пољопривредних 
газдинстава и 
потенцијалних 
туриста) 

2010 – 2014. 

Број регистрованих домаћинстава, која се баве 
сеоским туризмом у приоду 2010-2012. 
година.............. (извор ТСЦ) и број 
регистрованих ноћења.............. (извор ТСЦ) 
 

3.4.2. 

Мини прерадни 
капацитети су 
повезани са 
туристичким 
садржајима 

Подигнут је ниво 
знања у области 

сакупљања и прераде 
самониклог биља и 
шумских производа, 

као и њиховог 
пласмана у оквиру 
туристичке понуде 

 

Општина – 
Канцеларија за 

локални економски 
развој 

(организатор 
едукације) 

Завод за заштиту 
природе 

(едукатор) 
Откупљивачи и 
прерађивачи 

лековитог биља 
(потенцијални купци) 

2010 – 2014 

     У  организацији  Одељења за привреду и 
ЛЕР и Института „Јосиф Панчић“  одржана је 
Трибина:  „Врсте лековитог биља у 
нововарошком крају, значај, начин и време 
сакупљања и могућности узгоја“ (2011. година) 

3.4.3. 

Број манифестација 
у селима је повећан, 

док су 
манифестације 
омасовљене и 

добро промовисане 

Организовање 
манифестација (поред 

сиријаде), 
произвођача: 

- хељде 
- кромпира 

- јагодичастог воћа 

- Општина Нова 
Варош 

(организатор и 
покровитељ) 

- Месне заједнице 
- ТСЦ 

- Пољопривредна 

2010 – 2014. 

     Поред већ традиционалних манифестација 
Златне руке Златара, произвођача меда и 
златарске „Сиријаде“, у јулу 2011. године 
одржана манифестација „Дани поља органске 
производње хељде и жита“ у оквиру Пројекта 
„Органска производња у брдско-планинским 
пределима“. 
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Општи циљ 
Подизање нивоа свести о значају очувања животне средине 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 2009-2012. 

Формирање Фонда за 
заштиту животне 

средине 
Техничко и кадровско 

опремање, 
Израда и 

имплементација, 
плана и програма 

рада. 

Општина Нова Варош 

2010. година – 
Формирање, техничко 
и кадровско опремање 
2010 – 2014. године – 
Имплементација 
програма рада 

 

Израда локалног 
еколошког акционог 

плана 

Општина Нова Варош 
УНДП ПРО 

2010. година 

2010. ОНВ је идентификовала као приоритетну 
активност израду Локалног али и регионалног плана 
управљања отпадом. Ови планови су израђени уз 
техничку помоћ Програма MSP IPA2007 а донешени 
у новембру 2011., односно фебруару 2012. 
(Регионални). 
 
Израда ЛЕАП је, с тога одложена, али није 
дефинисано време његове израде, а разлог је што је 
добар део тема ЛЕАПа обухваћен споменутим 
плановима. 

4.1.1. 

Локална самоуправа 
се институционално 
стара о заштити 
животне средине 

Израда плана и 
програма примарне 
сепарације отпада 

Општина Нова Варош 
УНДП ПРО 

2010. година 
Активност која ће бити детаљно спроведена током 
реализације Локалног плана управљања отпадом 
(прва половина 2013.) 

Штампање пропагандног 
материјала, публикација, 

флајера и сл. 

Општина Нова Варош 
Невладине организације 

ЈП 3 септембар 

2010 – 2014. године 
Стална годишња 

активност 

Едукација 
становништва 

Општина Нова Варош 
Невладине 
организације 

ЈП 3 септембар 

2010 – 2014 година 
Стална годишња 

активност 

Кампања "Локлани план управљања отпадом" је 
планирана у оквиру реализације пројекта 
"Рециклажни центар НВ" (9.2012.-5.2013.) 

4.1.2. 
Успостављен стални 
систем едукације и 
информисања 

становништва, деце, 
младих, запослених у 
локалној самоуправи, 

организацијама, 
институцијама и 

привредним субјектима 

Обуке запослених Општина Нова Варош 
Невладине 
организације 

2010 – 2014. година 
Стална годишња 

активност 

Планирано у оквиру пројекта "CLEAN" 
финансираног из средстава прекограничне 
сарадње СЕР-ЦГ/ЕУ IPA (период реализације 

- пчелара 
- изложбе стоке и сл. 

удружења 
(излагачи 

пољопривредних 
производа) 
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ЈП 3 септембар 8.2012.-4.2014.)   

Постављање инфо 
табли на местима са 
значајним природним 

и туристичким 
ресурсима и табли 

упозорења 

Општина Нова Варош 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште 

2010 – 2014 година 
Стална годишња 

активност 

У току реализације локланог и регионалног плана 
управљања отпадом у оквиру пројеката: 

• Изградња рециклажног центра НВ, 
• "CLEAN" 
• и других извора финансирања. 

 

Акције чишћења 
насељених средина 

Општина Нова Варош 
ЈП 3 септембар 

НВО 
Школе 

Месне заједнице 

2010 – 2014 година 
Стална годишња 

активност 
 

Акције чишћења обала 
језера и река 

Општина Нова Варош 
СРП "Увац" 

ЈП 3 септембар 
НВО 

2010 – 2014 година 
Стална годишња 

активност 
 

Акције чишћења и 
одржавања шума 

"Србијашуме" 
НВО 

2010 – 2014 година 
Стална годишња 

активност 
 

Акције планског 
озелењавања и 
уређења градске 

средине 

Општина Нова Варош 
Дирекција за 
грађевинско 

земљиште и изградњу 

2010 – 2014 година 
Стална годишња 

активност 
 

Пошумљавање 

"Србијашуме" 
Удружење горана, 

Нова Варош 
Општина Нова Варош 

2010 – 2014 година 
Стална годишња 

активност 
 

Борба против ерозије 
и клизишта на 

угроженим продучјима 

Министарства 
Општина Нова Варош 
Удружење горана, 

Нова Варош 
НВО 

"Србијашуме" 

2010 – 2014 година 
Стална годишња 

активност 
 

Постављање канти за 
ђубре и контејнера 

Општина Нова Варош 
Дирекција за 
грађевинско 

земљиште и изградњу 
ЈП 3. септембар 

2010 – 2014 година 
Стална годишња 

активност 

4.1.3. 

Акције и 
процеси/активности 
које се директно и 

индиректно односе на 
заштиту животне 
средине су опште 

подржане у локалној 
заједници 

Постављање канти и 
посуда за сепарацију 

Општина Нова Варош 
Дирекција за 
грађевинско 

земљиште и изградњу 
ЈП 3. септембар 

2010 – 2014 година 

У току реализације локланог и регионалног плана 
управљања отпадом у оквиру пројеката: 

• Изградња рециклажног центра НВ, 
• "CLEAN" 
• и других извора финансирања. 
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4.1.4. 

Нова Варош учествује 
у међуопштинским, 

регионалним, 
националним, 
пограничним и 
међународним 

пројектима заштите 
животне средине 

Учешће у 
међуопштинским, 
регионалним, 
националним, 
пограничним и 
међународним 

пројекатима заштите 
животне средине 

Општина Нова Варош 
Дуге локалне 
самоуправе 

РРА 

2010 – 2014 година 
Стална годишња 

активност 

• Пројекат изградње Регионалне санитарне 
депоније "Бањица" 

• Пројекат "CLEAN" финансираног из средстава 
прекограничне сарадње СЕР-ЦГ/ЕУ IPA 
(период реализације 8.2012.-4.2014.) 

• Активни учесник у раду Регионалног одбора 
за заштиту животне средине (координација 
РРАЗ) 

• Активни учесник акција "Очистимо Србију" 

Организација 
студијских тура 

Опшина Нова Варош 
РРА 

2010 – 2014 година 
Једна студијска тура 

по години 
 

4.1.5. Размена искустава и 
знања 

Присуство на 
значајним 

конферецијама, 
сајмовима и другим 
манифестацијама о 
заштити животне 

средине 

Општина Нова Варош 
НВО 
РРА 

2010 – 2014 година 
Стална годишња 

активност 
 

 
Општи циљ 

Успостављен је систем за очување и старање о природним ресурсима 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 2009-2012. 

Израда просторног 
плана подручја 

посебне намене СРП " 
Увац " и заштитне 

зоне 

ПРО 2 
СРП "Увац" 

Републичка дирекција 
за просторно 
планирање 

Општина Нова Варош 

2010. година 
Просторни план посебне намене СРП Увац је 
донешен у новембру 2010. 

4.2.1. 

Планска 
документација је 
комплетирана 

 

Синхронизација 
деловања локланих 
заитересованих 
страна у смислу 
прилагођавања 
законодавне 
регулативе на 
територији 
заштићених 

природних добара 

Општина Нова Варош 
Све локлане 

заитересоване стране 

2010-2014.  
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заједнице 

План прикупљања и 
прецишћавања 
отпадних вода са 
туристичке зоне 

Златар 

Општина Нова Варош 
Дирекција за 
грађевинско 

земљиште и изградњу 
Србијаводе 

2010. година 

Израђена следећа пројектна документација: 
• Идејни пројекат укључења фекалне 

канализације туристичке зоне Златара и 
насеља Махала у градски колектор, 

• Глани пројекат прикључења главног 
градског колектора на ППОВ НВ, 

• Идејни пројекат са студијом 
оправданости изградње ППОВ НВ 

• Студија изводљивости третмана 
отпадних вода у руралним срединама 
за општине југо-западне Србије 
Финансијер - Програм ПРО2 (2010.) 

План управљања 
отпадом 

Општина Нова Варош 
Дирекција за 
грађевинско 

земљиште и изградњу 
ЈП 3 септембар 

2013. година 

• Регонални план управљања отпадом за 
општине Нова Варош, Сјеница, Прибој и 
Пријепоље 2011-2020. и акциони план 
2011-2015. донешен 2012. 

• Локални план управљања отпадом 
општине Нова Варош 2011-2020. и 
акциони план 2011-2015. донешен 
новембра 2011. 

Планови су израђени уз техничку помоћ 
програма MSP IPA2007 

План коришћења 
обновљивих извора 

енергије 

Општина Нова Варош 
Дирекција за 
грађевинско 

земљиште и изградњу 

2014. година  

Урадити 
биодиверзитетне  
карте општине 

Општина Нова Варош 
СРП Увац 

2014. године  

Урадити 
геодиверзитетне карте 

општине 

Општина Нова Варош 
СРП Увац 

2014. године  

Израда студија о 
новим потенцијалним 

заштићеним 
природним добрима 

Општина Нова Варош 
СРП Увац 

Завод за заштиту 
природе 

2010-2013. године  

  

Израда плана 
организованог 
прикупљања и 

редовног одвожења 
смећа у сеоским 

срединама 

Општина Нова Варош 
Дирекција за 
грађевинско 

земљиште и изградњу 
ЈП 3 септембар 

2010-2013. године 
Детаљни планови ће бити израђени током 
реализације Локланог плана управљања 
отпадом (очекивано до половине 2013.) 
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План искоришћавања 
подземних вода и 

изворишта 

Општина Нова Варош 
Дирекција за 
грађевинско 

земљиште и изградњу 

2010-2013. године  

Успостављена је 
контрола квалитета 
површинских вода 

Општина Нова Варош 
СРП Увац 

Завод за заштиту 
здравља 

2012 – 2014. године 
Стална активност 

 

Успостављена је 
контрола квалитета 

земљишта 

Општина Нова Варош 
СРП Увац 

Завод за заштиту 
здравља 

2012 – 2014. године 
Стална активност 

 

Успостављена је 
контрола квалитета 

ваздуха 

Општина Нова Варош 
Завод за заштиту 

здравља 
Туристичка 
организација 

2012 – 2014. године 
Стална активност 

 

4.2.2. 

Успостављен је 
мониторинг працења и 
мерења еколошких 

показатеља 
 

Успостављена је 
контрола нивоа буке 

Општина Нова Варош 
Завод за заштиту 

здравља 

2012 – 2014. године 
Стална активност 

 

Подстицај коришћењу 
обновљивих извора 

енергије кроз израду и 
примену пројеката 

енергетске 
ефикасности 

Општина Нова Варош 
– Техничка помоћ 

Приватна иницијатива 
– инвестиције 

2012 – 2014. године  

Подстицај процесима 
рециклирања отпада 

Општина Нова Варош 
Техничка помоћ 
ЈП 3 септембар 

Приватна иницијатива 
– инвестиције 

2012 – 2014. године 
 

 

Рекултивација старе 
депоније у 
Друглићима 

Општина Нова Варош 
Министарство 
ЈП 3 септембар 

2014. година  

4.2.3. 

Све активности су 
подређене 

интегралном систему 
заштите и очувања 
животне средине 

Замена 
индивидуалних 

ложишта на чврста 
горива 

прикључивањем на 
градску топловодну 

мрежу 

Општина Нова Варош 
– техичка помоћ 
ЈП 3 септембар 

Власници ложишта на 
чврста горива 

2012-2014. година  

 
Општи циљ 

Природна богатства су очувана и заштићена 
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н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 2009-2012. 

Успостављено је 
одрживо коришћење и 
управљање шумама 

Општина Нова Варош 
Надлежна 

министарства и 
институције 

"Србијашуме" 

2011-2014. године 
стална активност 

 

Организовано и 
контролисано 

сакупљање шумских 
плодова и лековитог 

биља 

"Србијашуме" 
Општина Нова Варош 
Завод за заштиту 
природе, Београд 

2012 - 2014 
стална активност 

 

Порибљавање – 
очување рибљег 

фонда 

СРП" Увац" 
ООСР-Удружење 

риболоваца 
Општина Нова Варош 

2010 – 2014. година 
Стална, годишња, 

активност 
 

Организовано 
старање о ловном 

фонду 

СРП" Увац" 
Ловачко удружење 

Општина Нова Варош 
Србијашуме 

2010 – 2014. година 
стална, годишња, 

активност 
 

Успостављање 
посебне бриге о 

посебним биљним и 
животињским врстама 

СРП "Увац" 
Општина Нова Варош 

НВО 
Србијашуме 

2010 – 2014. година 
Стална, годишња, 

активност 
 

4.3.1. 

Природна богатства 
се користе оптимално 

на принципима 
одрживог развоја 

Промоција посебних и 
угрожених биљних и 
животињских врста 

СРП "Увац" 
Општина Нова Варош 

НВО 

2010 – 2014. године 
Стална, годишња, 

активност 
 

Чишћење, одржавање 
и организовање 

сакупљања отпада са 
територије резервата 

и непосредне 
околиине 

Резерват "Увац" д.о.о. 
ЈП 3 септембар 

2010 – 2014. година 
Стална, годишња, 

активност 
 

Адекватно 
збрињавање отпадака 
везаних за прераду 
дрвета у бројним 

пиланама на подручју 
заштитне зоне 

Резерват "Увац" д.о.о. 
Општина Нова Варош 

2010 – 2014. године 
стална активност 

 

4.3.2. 

Резерват "Увац" је 
заштићено природно 
добро уређено на 

принципима одрживог 
развоја у интересу 
локалне заједнице 

Израда катастра 
водообјеката, односно 
водотока, извора и 
врела, објеката 

водоснабдевања и 

Општина Нова Варош 
Месне заједнице 

СРП Увац 

2012 – 2014. године  
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водопривредних 
објеката на подручју 

Резервата; 
Попис 

- домаћинстава и 
становника који живе у 
границама Резервата; 
- привредних субјеката 
и удружења у погледу 
имовинско-правних 
односа, права и 

овлашћења у вези 
обављања 
делатности, 

коришћења простора 
и природних ресурса 

Општина Нова Варош 
СРП"Увац" 

Реп.служба за 
катастар 

непокретности 
ТСЦ "Златар" 

МЗ-е 

2011  

  

Израдити план 
медијске презентације 
и активности Друштва 

(штампа и 
електронски медији, 

израда wеб-
презентације). 

Општина Нова Варош 
ТСЦ "Златар" 
СРП “Увац” 

2013 / 

4.3.3. 

Систем управљања 
Ваздушном бањом 
Златар је утемељен 

на принципима 
очувања природе и 

оптималног 
коришћења природних 

ресурса 

Израда просторног 
плана подручја 
Ваздушне бање 

"Златар" 

Општина Нова Варош 
ТСЦ 

Републичка дирекција 
за просторно 
планирање 

2014 / 
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РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Општи циљ 
Развој градске, сеоске и туристичке инфраструктуре и планске документације као предуслова за општи друштвено-економски развој 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 2009-2012. 

 

Изградња аутопута 
Београд-Јужни 

Јадран/деоница Нова 
Варош 

Влада РС, 
Надлежна 

министрства, 
републичке 

институције И ЈП, 
ЕУ 

2010-2015. 

Влада РС, 
Надлежна 

министрства, 
републичке 

институције И ЈП, 
ЕУ фондови, 
концесије, 

партиципација 
Општине Нова Варош 

И.О. 
- Дужина путева у км 

по км² 
И.У: 

Изграђен аутопут 
Београд-Јужни 

Јадран/деоница Нова 
Варош 

Реконструкција дела 
Регионалног пута 

Нова Варош-Сјеница, 
деоница до хотела 
Панорама (изградња 
тротоара, кишне 

канализације, јавне 
расвете, коловозни 

застор) 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈП „Путеви Србије“ 

 

2010. – 2012. 

160.000.000 динара 
 

Министарство за 
инфраструктуру – 
95.000.000 динара 
-Путеви Србије -

55.000.000 динара 
- Општина Нова 

Варош -    10.000.000 
динара 

И.О. 
- Дужина путева у км 

по км² 
И.У: 

Реконструисан део 
регионалног пута Нова 

Варош – Сјеница 

Реконструкција 
Карађорђеве улице у 

Новој Вароши 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 

2010. 

65.000.000 динара 
 

100% - Министарство 
за инфраструктуру 

И.О. 
- Дужина путева у км 

по км²; 
И.У. 

- Реконструисана 
Карађорђева улица 

Изградња улица у 
приградским 
насељима 
Кубуровина, 

Рода Стевовића, 
Мајора Илића, 
Јаворска 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- МЗ Нова Варош 

2010 - 2012. 

24.000.000 динара 
 

Општина Нова Варош 
- 

20.000.000 динара 
-МЗ Нова Варош – 
4.000.000 динара 

И.О. 
- Дужина путева у км 

по км²; 
И.У. 

4 улице су 
реконструисане 

5.1.1. 

Мрежа локалних 
путева и улица 
прекривена 

асфалтним застором 
је продужена и 
квалитетно се 

одржава 

Изградња путева у 
сеоским месним 
заједницама 

(по 1км пута у 12 
Месних заједница) 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- Месне заједнице 

2010 - 2012. 

45.000.000 динара 
 

- Министарство за 
инфраструктуру – 
40.000.000 динара 

- Општина Нова 

И.О. 
- Дужина путева у км 

по км²; 
И.У. 

- Изграђено 12 км пута 
у сеоским МЗ 
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  Варош – 5.000.000 
динара 

Изградња 
магистралног 

цевовода Пећине-
Црно врело 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 

2013 - 2014. 

50.000.000 динара 
 

МПВШРС – 40.000.000 
динара 

Општина Нова Варош 
– 10.000.000 динара т 

И.О. 
- Проценат  

домаћинстава са 
сигурним приступом 

води за пиће; 
И.У. 

Изграђен магистрални 
цевовод Пећине-Црно 

Врело 

Изградња водоводног 
система МЗ Божетићи 

–појачање 
капацитета 

водоснадбевања 
Туристичке зоне 

Златара 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 

2012 - 2014. 

100.000.000 динара 
 

Предприступна 
средства ЕУ – 

50.000.000 динара 
МПВШРС – 40.000.000 

динара 
Општина Нова Варош 
– 10.000.000 динара 

И.О. 
- Проценат  

домаћинстава са 
сигурним приступом 

води за пиће; 
И.У. 

Изграђен водоводни 
систем МЗ Божетићи 

Израда дељинског 
надзора и управљања 
водоводним системом 

Нове Вароши 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 

2010-2012. 

800.000динара 
 

Општина Нова 
Вароши донатори 40% 

МПВШРС 60% 

И.О. 
- Проценат  

домаћинстава са 
сигурним приступом 

води за пиће; 
И.У. 

Систем даљинског 
управљања 

водоводним системом 
у функцији 

5.1.2. 

Капацитети водоводне 
мреже су 

модернизовани, 
реконструисани и 

проширени 

Замена водоводних 
цеви од азбеста на 

релацији Гачево врело 
- Лакомице 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 

2010 - 2012. 

50.000.000 динара 
 

МПВШРС – 40.000.000 
динара 

Општина Нова Варош 
– 10.000.000 динара т 

И.О. 
- Проценат  

домаћинстава са 
сигурним приступом 

води за пиће; 
И.У. 

Водоводне цеви од 
азбеста на водоводу 

Гачево врело – 
Лакомице су 
замењене 

одговарајућим 
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Изградња ИИ 
висинске зоне 

водоснабдевања 
града Нове Вароши 

Вароши 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 

2012. 

55.000.000 динара 
 

Предприступна 
средства ЕУ – 

30.000.000 динара 
МПВШРС – 20.000.000 

динара 
Општински буџет – 
5.000.000 динара 

И.О. 
- Проценат  

домаћинстава са 
сигурним приступом 

води за пиће; 
И.У. 

Изграђена ИИ 
висинска зона 

водоснабдевања Нове 
Вароши 

  

Појачање капацитета 
водоводне мреже у 

сеоским МЗ 
(Бистрица, Акмачићи, 

Дрмановићи...) 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 
- Месне заједнице 

 

2014. 

40.000.000 динара 
 

МПВШРС – 30.000.000 
динара 

Општина Нова Варош 
– 10.000.000 динара 

И.О. 
- Проценат  

домаћинстава са 
сигурним приступом 

води за пиће; 
И.У. 

Број МЗ у којима је 
појачан капацитет 
водоводне мреже 

Изградња фекалне 
канализације 

туристичке зоне 
Златара 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 

 

2010 - 2012. 

92.000.000 динара 
Општина Нова Варош – 

12.000.000 
динара/година 
Остали извори 
финансирања: 

Предприступна средства 
ЕУ – 60.000.000 динара 
МПВШРС – 20.000.000 

динара 

И.О. 
- Управлљање 

отпадним водама у 
градским срединама; 

И.У. 
Изграђена фекална 

канализација 
туристичке зоне 

Златар 

Препумпавање 
фекалне канализације 
насеља Петловац у 
градски колектор 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 

2010 - 2012. 

10.000.000 динара 
 

30% - Општина Нова 
Варош 

70% - Надлежна 
министарства 

И.О. 
- Управлљање 

отпадним водама у 
градским срединама; 

И.У. 
Фекална канализација 
из насеља Петловац 
се препумпава у 
градски колектор 

5.1.3. 
Канализациона мрежа 
је осавремењена и 

проширена 

Раздвајање фекалне и 
кишне канализације у 
градској средини 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 

2010 - 2012. 30.000.000 динара 
 

30% - Општина Нова 
Варош 

70% - Надлежна 
министарства 

И.О. 
- Управлљање 

отпадним водама у 
градским срединама; 

И.У. 
Раздвојена фекална и 
кишна канализација у 
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градској средини   

Изградња постројења 
за пречишћавање 
отпадних вода Нове 
Вароши и Златара 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 

2012 - 2014. 

150.000.000 динара 
 

Предприступна 
средства ЕУ – 

100.000.000 динара 
МПВШРС – 30.000.000 

динара 
Општина Нова Варош 
– 20.000.000 динара 

И.О. 
- Управлљање 

отпадним водама у 
градским срединама; 

И.У. 
Изграђено постројење 
за пречишћавање 
отпадних вода 

Изградње 
трафостанице 35/10 кв 
на Златару за потребе 

туристичке зоне 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- Електродистриб. 
Ужице, Нова Варош 

2010 - 2012 

90.000.000 динара 
 

Предприступна 
средства ЕУ – 

60.000.000 динара 
Надлежно 

министарство – 
20.000.000 динара 

Општина Нова Варош 
– 10.000.000 динара 

И.О. 
- Укупна потрошња 

енергије подељена по 
врсти горива; 

И.У. 
- Изграђена 

трафостаница 35/10 
КВ 

Појачање капацитета 
електроенерг. мреже у 
селима (12 стубних 
трафостаница у 

селима) 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЕДБ Ужице, Нова 

Варош 

2010 – 2014. 

40.000.000 динара 
 

Надлежно 
министарство – 

30.000.000 динара 
Општина Нова Варош 
– 10.000.000 динара 

И.О. 
- Укупна потрошња 

енергије подељена по 
врсти горива; 

И.У. 
Број постављених 
стубних станица по 
селима/година 

5.1.4. 

Електро-енергетска 
мрежа је проширена 
тако да задовољава 
потребе грађана и 
пружа могућности за 
прикључење нових 

привредних 
капацитета 

Искоришћавање хидро 
потенцијала на 

територији Општине 
Нова Варош у сврху 
подизања енергетске 

ефикасности – 
изградња 

минихидроцентрала 

- Општина Нова 
Варош, 

- Надлежне 
републичке 
институције 
(надлежна 
министраства РС, 
Србијаводе, 
Дорекција за воде и 
др.) 

- Приватни-сектор. 

2010-2015. 

Предрачунске 
вредности би биле 

рачунате у зависности 
од локација, односно 
од студија које би 

претходиле 
реализацији поједних 

подпројеката 
(минихидроцентрала) 

 
(у завосности од 

слуцаја формулисала 

И.О. 
- Укупна потрошња 

енергије подељена по 
врсти горива; 

И.У. 
- Број изграђених 

миниходроцентрала 
- Број произведених 

кWх 
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  би се јасна 
финансијска 
конструкција) 

- Општина Нова 
Варош, 

- Надлежне 
републичке 
институције 
(надлежна 
министраства РС, 
Србијаводе, 
Дорекција за воде и 
др.) 

- Приватни-сектор. 

Изградња регионалне 
санитарне депоније 

Бањица 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 

- Општине Пријепоље, 
Прибој, Нова Варош 

2010 - 2012. 

80.000.000 динара 
 

Предприступна 
средства ЕУ – 

50.000.000 динара 
Надлежно 

министарство – 
20.000.000 динара 

Општина Нова Варош 
– 10.000.000 динара 

И.О. 
- Општински отпад по 

врсти одлагања; 
И.У. 

Регионална санитарна 
депонија је у функцији 

Уклањање дивљих 
депонија 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 
- Месне заједнице 

2010 - 2012. 

50.000.000 динара 
Општина Нова Варош 

– 20.000.000 
динара/година 
Остали извори 
финансирања: 
Надлежно 

Министарство – 
30.000.000 динара 

И.О. 
- Општински отпад по 

врсти одлагања; 
И.У. 

Уклоњених дивљих 
депонија/година 

5.1.5. 

Прикупљање, 
депоновање и 

сепарација отпада је 
организована на 
територији целе 

општине 

Набавка опреме за 
прикупљање и 

депоновање отпада у 
сеоским срединама 

(камион, контејнери, 
канте за смеће, кесе 

итд.) 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ЈКП 3.септембар 
- Месне заједнице 

2010 - 2014. 

12.000.000 динара 
Општина Нова Варош 

– 20.000.000 
динара/година 
Остали извори 
финансирања: 
Предприступна 
средства ЕУ – 

10.000.000 динара 

И.О. 
- Општински отпад по 

врсти одлагања; 
- % Рециклираног 

отпада 
И.У. 

- Набављене 
опреме/година 
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Реконструкција трга 
Војводе Петра 

Бојовића 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 

2010 - 2012. 

40.000.000 динара 
 

Предприступна 
средства ЕУ – 

30.000.000 динара 
Општина Нова Варош 
– 10.000.000 динара 

И.О. 
Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних и 
рекреативних 
активности 

И.У. 
Трг Војводе Петра 

Бојовића је 
реконструисан 

Изградња отвореног 
клизалишта у граду 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 

2012. 

30.000.000 динара 
 

Надлежно 
министарство/предпри
ступни фондови ЕУ – 

20.000.000 динара 
Општина Нова Варош 
– 10.000.000 динара 

И.О. 
Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних и 
рекреативних 
активности 

И.У. 
Изграђено је 
клизалиште 

Изградња паркинга на 
градској пијаци 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 

2010 – 2012. 
10.000.000 динара – 
Општина Нова Варош 

И.О. 
Фискални капацитет 

општине 
И.У. 

Изграђен паркинг 
простор 

5.1.6. 

Централно градско 
језгро је добро 
опремљено 

савременим објектима 
и просторима јавне 
инфраструктуре 

Програм 
инвестиционих мера 
на санацији постојећег 
система даљинског 

грејања ради 
осавремењивања, 

повећања енергетске 
ефикасности и 

стварања предуслова 
за спроводјење 

институционалних 
промена у смислу 

- Општина Нова 
Варош 

-ЈКП 3.септемба 
-донатори 

-кредитна линија 
пословних банака 
-приватни сектор 

2010 – 2015. Укупна инвестиција 
стаје 161.500.000,00 

динара 
 

 
И.О. 

Фискални капацитет 
општине и надлежних 

јавних преузећа 
 

И.У. 
Број реконструисаних 

котларница 
 

Број нових 
прикљуцака на систем 



 
36 

се планирају ТРИ 
мере: 

1. замена дотрајалих 
деоница толпвода, 

2. замена дотрајалих 
подстаница и 
повезивање у 
заједнички 
централни надзорни 
систем мерења и 
управљања, 

3. замена старих 
котлова са новим 
котловима високог 
степена 
искоришћења 

конвенционалних 
горива у систему 

даљинског грејања -  
250 т мазута. 

 
 
 

  

Изградња градског 
гробља Коцељ 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
-ЈКП 3.септембар 

2012. 
30.000.000 динара – 
Општина Нова Варош 

И.О. 
Фискални капацитет 

општине 
И.У. 

Изграђено градско 
гробље 

Изградња пратеће 
инфраструктуре за 
потребе ски стазе 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- Туристичко спортски 
центар Нова Варош 

2012 - 2014. 

20.000.000 динара 
Општина Нова Варош 

– 5.000.000 
динара/година 
Остали извори 
финансирања: 
Министарство 
економије – 

15.000.000 динара 

И.О. 
Фискални капацитет 

општине 
И.У. 

Изграђена пратећа 
инфраструктура за 
потребе ски стазе 

Изградња спортског 
центра са Спорт 
хотелом у Новој 

Вароши 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- Туристичко спортски 
центар Нова Варош 

- Приватна 
иницијатива 

2014. 

90% - Приватна 
иницијатива – 
инвестиција 

10% - Општина Нова 
Варош – техничка 

подршка 

И.О. 
Број становника на један 
објекат друштвених, 

културних и 
рекреативних активности 
Обим унутрашњих СДИ 
по глави становника 

И.У. 
Изграђен спортски 

центар 

5.1.7. 

Спортска и туристичка 
инфраструктура је 
проширена новим 
објектима и пружа 
добре услове за 

бављење спортом и 
туризмом 

Инфраструктурно 
опремање зона за 
хотеле високе 

категорије на Златару 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

2012 - 2014. 40.000.000 динара 
Надлежно 

министарство – 
30.000.000 динара 

И.О. 
Обим унутрашњих СДИ 
по глави становника 

И.У. 
Зона на Златару је 
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Нова Варош 
- Туристичко спортски 
центар Нова Варош 

Општина Нова Варош 
– 10.000.000 динара 

инфраструктурно 
опремљена 

Реконструкција 
стадиона Браношевац 

– атлетска стаза, 
проширење трибина и 

сл. 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 
- ТСЦ 

- Атлетски савез 

2014. 

40.000.000 динара 
 

Надлежно 
министарство – 

30.000.000 динара 
Општина Нова Варош 
– 10.000.000 динара 

И.О. 
Број становника на један 
објекат друштвених, 

културних и 
рекреативних активности 
Обим унутрашњих СДИ 
по глави становника 

И.У. 
Реконструисан стадион 

Браношевац 

  

Изградња камп 
насеља у туристичким 

зонама 

- Општина Нова 
Варош 
- ТСЦ 

- СРП Увац 

2014. 

30.000.000 динара 
 

Надлежна 
министарства и 

фондови – 25.000.000 
динара 

Општина Нова Варош 
– 5.000.000 динара 

И.О. 
Обим унутрашњих 
СДИ по глави 
становника 

Фискални капацитет 
општине 
И.У. 

Реконструисан 
стадион Браношевац 

Израда просторног 
плана општине Нова 

Варош 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 

2010 - 2014. 

30.000.000 динара 
 

Министарство 
просторног планирања 

– 20.000.000 динара 
Општина Нова Варош 
– 10.000.000 динара 

И.О. 
Обим унутрашњих 
СДИ по глави 
становника 

Фискални капацитет 
општине 
И.У. 

Усвојен просторни 
план Нове Вароши 

Проширење граница 
плана генералне 
регулације турист. 

зоне Златара 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

Нова Варош 

2010 - 2014. 

10.000.000 динара 
 

Надлежно 
министарство и 

фондови – 50.000.000 
динара 

Општина Нова Варош 
– 50.000.000 динара 

И.О. 
Обим унутрашњих 
СДИ по глави 
становника 

Фискални капацитет 
општине 
И.У. 

Површина покривена 
плановима у 

ха/површина општине 

5.1.8. 
Општина поседује све 
потребне планске 

документе 

Израда географско-
информационог 
система (ГИС) 

- Општина Нова 
Варош 

- Дирекција за 
изградњу општине 

2014. 

16.000.000 динара 
 

Предприступна 
средства 

И.О. 
Обим унутрашњих 
СДИ по глави 
становника 
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  Нова Варош ЕУ/Надлежна 
министарства и 

фондови – 13.000.000 
динара 

Општина Нова Варош 
– 3.000.000 динара 

Фискални капацитет 
општине 
И.У. 

Израђен ГИС 

 
 
 
 

Општи циљ 5.2. 
Културни и спортско-рекреативни садржаји су развијени, опремљени и оптимално искоришћени 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 
Вредност и извор 

средстава Индикатори 

Изградња планинског 
Дома “ЗЛАТАР” и 

мапирање шетачких 
стаза 

- Општина Нова 
Варош, 

- ТСЦ “Златар”, 
- Дирекција за 
изградњу 

(израда документације 
и изградња) 

2010. – 2014. 

20.000.000,00 дин. 
 

Потенцијални извори 
финансирања: 

- Надлежно 
министарство и 

фондови/Предприступ
ни фондови ЕУ – 90% 
- Општински буџет - 

10% 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности; 

Обим унутрашњих 
СДИ по глави 
становника 

И.У. 
- Израђен планински 
дом – Мапиране 
пешачке стазе 

Доградња градске 
галерије 

- Дом културе, 
- Општина Нова 

Варош 
(израда документације 
и доградња објекта) 

2010. – 2014. 

7.000.000,00 дин. 
 

Потенцијални извори 
финансирања: 

- Надлежно 
министарство и 

фондови/Предприступ
ни фондови ЕУ – 80% 
- Општински буџет - 

20% 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности; 

И.У. 
- Дограђена градска 

галерија 

5.2.1. 
Повећање броја 

културних и спортских 
објеката 

Изградња градског 
музеја 

- Дом културе, 
- Општина Нова 

Варош 
(израда документације 
и доградња објекта) 

2010. – 2014. 50.000.000,00 дин 
 

Потенцијални извори 
финансирања: 

- Надлежно 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 
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министарство и 
фондови/Предприступ
ни фондови ЕУ – 80% 
- Општински буџет - 

20% 

рекреативних 
активности; 

И.У. 
- Градски музеј 

отворен; 

Оспособљавање 
објеката у селима за 
извођење културних 

садржаја 

- Дом културе, 
- Општина Нова 
Варош (радови на 
оспособљавању и 

набавка дела опреме) 

2010. -  2014. 

10.000.000,00 дин. 
Потенцијални извори 

финансирања: 
- Надлежно 

министарство и 
фондови/Предприступ

ни фондови 
ЕУ/Пројекти – 80% 

- Општински буџет - 
20% 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности; 

И.У. 
- Број оспособљених 
објеката у сеоским 

срединама; 

  

Оспособљавање 
простора за рад Клуба 

младих 

Дом културе, 
Општина Нова Варош 
(израда документације 
и преуређење објекта) 

2010 – 2011. 

7.000.000,00 дин 
 

Потенцијални извори 
финансирања: 

- Надлежно 
министарство и 

фондови/Предприступ
ни фондови 

ЕУ/Пројекти – 80% 
- Општински буџет - 

20% 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности; 

И.У. 
-Број посетилаца у 

току године 

Набавка опреме за 
квалитетно извођење 
спортских и културних 

активности 

Општина Нова Варош 
ТСЦ 

Дом Културе 
2010 – 2014. 

10.000.000,00 дин. 
 

Потенцијални извори 
финансирања: 

- Надлежно 
министарство и 

фондови/Предприступ
ни фондови 

ЕУ/Пројекти – 80% 
- Општински буџет - 

20% 
Остало - Донатори и 

спонзори 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности; 

И.У. 
- Набављено 
опреме/година 

5.2.2. 

Културни и спортски 
објекти су технички 
опремљени да 
омогућавају 

квалитетно одвијање 
различитих садржаја и 

активности 

Набавка возила за 
превоз људства и 

технике 

Општина Нова Варош 
ТСЦ 

Дом Културе 

2010 – 2014. 10.000.000 динара 
 

Потенцијални извори 
финансирања: 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
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- Надлежно 
министарство и 

фондови/Пројекти – 
80% 

- Општински буџет - 
20% 

културних, 
рекреативних 
активности; 

- Јавни превоз 
И.У. 

- Набављено возило 
за потребе културе и 

спорта 

  

Надоградње крова 
летње сцене 

Општина Нова Варош 
ТСЦ 

Дом Културе 
2010 – 2014. 

3.000.000 динара 
 

Потенцијални извори 
финансирања: 

- Надлежно 
министарство и 

фондови/Пројекти – 
80% 

- Општински буџет - 
20% 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности; 

И.У. 
-Набављена 

надоградња крова 
летње сцене; 

5.2.3. Мултикултуралност 

Организовање 
активности 
посвећених 
разумевању и 
поштовању 

различитости у 
мултиетничким 
срединама 

(организовање 
тематских вечери, 

позоришних 
представа, 
концерата, 

издаваштва, радио 
емисија итд.) 

Дом културе, 
Општина Нова Варош 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

Потенцијални извори 
финансирања: 

- Надлежно 
министарство и 

фондови/Пројекти – 
80% 

- Општински буџет - 
20% 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности; 

И.У. 
- Број организованих 
активности/година 

5.2.4. 
Развој регионалне и 
међународне културне 
и спортске сарадње Организовање и/или 

учествовање на 
спортским 

такмичењима и 
манифестацијама 

- Општина Нова 
Варош, 
- ТСЦ, 
- НВО, 

- Спортски клубови 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

500.000,00 
динара/година – 

Општина Нова Варош 
 

Остали извори 
финансирања: 
Надлежна 

министарства и 
фондови 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности; 

И.У. 
- Број организованих 



 
41 

Пројекти - Број подржаних 
клубова и учесника на 
такмичењима/години 

Организовање и/или 
учествовање на 
међународним 
фестивалима, 

колонијама, смотрама 
и такмичењима из 
области културе 

- Општина Нова 
Варош, 
- ТСЦ, 
- НВО, 

- Спортски клубови 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

500.000,00 
динара/година – 

Општина Нова Варош 
 

Остали извори 
финансирања: 
Надлежна 

министарства и 
фондови 
Донатори 
Пројекти 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности; 

И.У. 
- Број организованих 

културних 
догађања/година 
- Број подржаних 

учесника на културним 
манифестацијама у 

другим 
срединама/година 

5.2.5. 
Подизање људских 
капацитета у области 
културе и спорта 

Усавршавање и 
подизање нивоа 
знања постојећих 

кадрова 

- Општина Нова 
Варош, 
- ТСЦ, 

- Дом културе, 
- НВО 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

100.000,00 
динара/година – 

Општина Нова Варош 
Остали извори 
финансирања: 

Надлежна министарства 
и фондови 
Донатори 
Пројекти 

Предприступна средства 
ЕУ 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности; 

И.У. 
- Број усавршеног 

стручног кадра/година 

Успостављање 
квалитетне сарадње 

са надлежним 
министарствима 

Општина Нова Варош 
Дом културе 

ТСЦ 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

ТСЦ и Дом Културе – 
100% - Интерни и 
протоколарни 
трошкови 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности 

И.У. 
- Број реализованих 
пројеката/година 

 

5.2.6. 

Систем финансирања 
рада културних и 

спортских 
организација је 
побољшан 

Формирање маркетинг 
тима 

Општина Нова Варош 
Дом културе 

ТСЦ, 

2010. 
(стална активност) 

ТСЦ и Дом Културе – 
100% - Интерни и 
протоколарни 

И.О. 
- Број становника на 

један објекат 
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  НВО трошкови друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности 
- Локацијски 
коефицијент 
запошљавања 

И.У. 
- Формиран маркетинг 

тим 
- Број реализованих 
пројеката/година 

 
Општи циљ 5.3. 

Унапређење образовања и васпитања и побољшање услова за положај деце и младих 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 
Вредност и извор 

средстава Индикатори 

Обезбеђивање 
простора за 
предшколско 

образовање у сеоским 
школама 

Обезбеђивање 
простора и опремање 
по једне учионице у 
сеоским школама за 

предшколско 
образовање 

Општина Нова Варош 
Школе 

Дечији вртић 
2010 - 2014. 

100.000,00 динара по 
издвојеној групи 

нововарошког вртића 
 

- Општина Нова 
Варош - 80% 

- Пројекти, донатори, и 
спонзори - 20% 

И.О. 
- Удео становника са 
завршеном средњом, 
вишом и високом 

школом; 
И.У. 

- Број учионица при 
основним школама у 
сеоским срединама 

намењених за 
предшколско 
образовање; 

5.3.1. 

Предшколске и 
школске установе су 

опремљене и 
модернизоване 

потребним наставним 
средствима и училима 

Опремање школских 
учионица рачунарском 

опремом и 
квалитетним 

наставним средствима 

Општина Нова Варош 
Школе 2010 - 2014. 

300.000,00 
динара/година – 

Општина Нова Варош 
 

Остали извори 
финансирања 
Надлежна 

министарства и 
Фондови 
Пројекти 

И.О. 
- Удео становника са 
завршеном средњом, 
вишом и високом 

школом; 
И.У. 

- Број опремљених 
учионица/година 

- Број набављених 
рачунара/година 
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Изградња и опремање 
школске радионице за 
практичну наставу у 
Техничкој школи Нова 

Варош 

Општина Нова Варош 
(Изградња радионице) 

Техничка школа 

2010. – 2011. - 
Изградња 

2011 – 2014 - 
Опремање 

100.000 динара - 
Општина Нова Варош 

 
Остали извори 
финансирања 

Приватни сектор – 
30% 

Општина Нова Варош 
– 30% 

Надлежно 
министарство -40% 

И.О. 
- Удео становника са 
завршеном средњом, 
вишом и високом 

школом; 
И.У. 

- Изграђена школска 
радионица 

Реконструкција објекта 
„старе” зграде 
Основне школе 
„Живко Љујић” 

Општина Нова Варош 
Школа 

Извођачи радова 
2010-2012. 

15.000.000динара 
 

Општина Нова Варош-
20% 

НИП–70% 
Министрство посвете 

РС–10% 
 

И.О. 
- Удео становника са 
завршеном средњом, 
вишом и високом 

школом; 
И.У. 

- Површине(м2) 
објекта Основне 
школе који су 
реконструисани 

  

Адаптација и 
реконструкција 

школских објеката 

Општина Нова Варош 
Школе 

Извођачи радова 

2010 - 2014. 
(стална активност) 

2.500.000,00 
динара/година – 
Општина Нове 

Вароши 
 

Остали извори 
финансирања 
Надлежна 

министарства и 
фондови 
Пројекти 

Предприступна 
средства ЕУ 

И.О. 
- Удео становника са 
завршеном средњом, 
вишом и високом 

школом; 
И.У. 

- Број школа које су 
адаптиране/година 
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Побољшање услуга у 

образовању 
(Увођење програма 
здравственог 
образовања и 

екологије; повећање 
броја изборних 

програма; подизање 
информатичке 

писмености ђака и 
наставника; 

интензивирање 
слободних 
активности) 

Општина Нова Варош 
Школска управа 
Месне заједнице, 

 

2010 - 2014. 

1.000.000,00 
динара/година 

 
Остали извори 
финансирања 

- Надлежно 
министарство 

- Месне заједнице 
- Донатори 

И.О. 
- Удео становника са 
завршеном средњом, 
вишом и високом 

школом; 
И.У. 

- Број изборних 
програма и 

ваннаставних 
активности 

- Број деце која 
похађају изборне 

програме и 
ваннаставне 
активности 

5.3.2. 

Успостављање 
сарадње на 

регионалном нивоу на 
образовању профила 

неопходних за 
обављање 

заједничких послова 

Изградња партнерства 
на релацији школа - 
општине у циљу 
образовања 

потребних образовних 
профила 

Општине у региону, 
Школе, 

Надлежна 
Министарства 

2010 - 2014. 
100% Општина Нова 
Варош - интерни и 

протоколарни трошак 

И.О. 
- Удео становника са 
завршеном средњом, 
вишом и високом 

школом; 
И.У. 

- Број свршених 
средњошколаца 
специјализованих 

образовних профила у 
складу са потребама 

општине 

5.3.3. 

Ниво знања 
просветних радника је 

подигнут путем 
специјализација и 
усавршавања 

Семинари и едукације 
Општина Нова Варош 

Школе 
2010 - 2014. 

(стална активност) 

600.000,00 
динара/година 

Општина Нова Варош 
 

Остали извори 
финансирања 
Надлежна 

министарства 

И.О. 
- Удео становника са 
завршеном средњом, 
вишом и високом 

школом; 
И.У. 

- Број посећених 
едукација/година; 
- Број просветних 
радника који су 
учествовали на 
едукацији/година 
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Побољшани услови 
школовања за ђаке 

пешаке 

-Општина Нова Варош 
(Обезбеђивање 

превоза и исхране за 
ђаке пешаке) 

- Школе, 
Министарство 

просвете 
(Обезбеђивање 

бесплатних уџбеника) 

2010. - 2014. 
(стална активност) 

Општина Нова Варош 
– транспорт ученика – 

2.000.000,00 
динара/година 

 
Министарство – 

уџбеници 
 

Остали извори 
финансирања 
Предприступни 
фондови ЕУ 
Пројекти 

И.О. 
- Густина 

насељености; 
- Јавни превоз 

И.У. 
- Број ђака пешака 
којима је обезбеђен 
превоз и исхрана; 
- Број ђака пешака 

којима су обезбеђени 
уџбеници; 

 

Неговање културног 
стваралаштва у 

сеоским срединама 

Општина Нова Варош 
Дом културе, 

аматерска удружења 
и секције (Одржавање 
филмских пројекција и 

позоришних 
представа за децу и 
младе у сеоским 
срединама) 

- Основне и средње 
школе, 

Градска библиотека 
(Укључивање деце и 
младих из сеоских 
средина у градске 

културне 
активности) 

2010 - 2014. 
(стална активност) 

150.000,00 
динара/година – 

Општина Нова Варош 
 

Остали извори 
финансирања 
Предприступни 
фондови ЕУ 
Пројекти 
Надлежна 

министарства и 
фондови 

Донатори и спонзори 

И.О. 
- Густина 

насељености; 
И.У. 

- Број организованих 
садржаја у сеоским 
школама/година; 

-Број деце и младих из 
сеоских средина 

ангажованих у раду 
секција и 

удружења/година; 

5.3.4. 
Успостављена је 

брига о деци која живе 
у сеоским срединама 

Развој спорта и 
физичке културе у 
сеоским срединама 

Општина Нова Варош 
Месне заједнице 
Основне и  средње 

школе 
(Организовање 

сеоских спортских 
манифестација и 
есне међушколских 

такмичења) 
 

2010 - 2014. 
(стална активност) 

150.000,00 
динара/година – 

Општина Нова Варош 
 

Остали извори 
финансирања 
Предприступни 
фондови ЕУ 
Пројекти 
Надлежна 

министарства и 
фондови 

Донатори и спонзори 

И.О. 
- Густина 

насељености; 
И.У. 

- Број спортских 
терена и објеката у 
сеоским срединама; 

- Број одржаних 
сеоских спортских 

манифестација/година
; 

- Број учесника 
сеоских спортских 
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   манифестација/година
; 
 

5.3.5. 
Успостављена је 

брига о талентованој 
деци 

Оснивање Фонда за 
талентовану децу и 

младе; 

Општина Нова Варош 
Основне и средње 

школе, 
Канцеларија за младе 

2010. 

2.500.000,00 
динара/година – 

Општина Нова Варош 
 

Остали извори 
финансирања 
Надлежна 

министарства и 
фондови 

И.О. 
- Удео становника са 
завршеном средњом, 
вишом и високом 

школом; 
И.У. 

- Основан Фонд за 
младе таленте; 

 

5.3.6. 

Стварање системских 
услова за развој деце 

и младих кроз 
имплементацију 

Локалног плана акције 
за децу  и Локалног 
акционог плана за 

младе 
 

Квалитетна 
интеграција деце и 
младих ометених у 

развоју у све 
друштвене токове 
локалне заједнице 

Општина Нова Варош, 
Међусекторски савет 

ЛПА, 
Центар за социјални 

рад, Школске и 
предшколске 
установе, 

Удружење лица са 
посебним потребама, 

Дом здравља, 
- НВО, 

Дирекција за изградњу 
(Отклањање физичких 
баријера за приступ 

школама) 

2010 - 2014. 
(стална активност) 

200.000,00 
динара/година – 

Општина Нова Варош 
 

Остали извори 
финансирања 
Надлежна 

министарства и 
фондови 
Пројекти 

Донатори и спонзори 

И.О. 
- Удео становника са 
завршеном средњом, 
вишом и високом 

школом; 
И.У. 

- Број регистроване 
деце и младих 

ометених у развоју; 
- Број деце и младих 
ометених у развоју 

обухваћених 
повећаном 

здравственом 
заштитом; 

- Број деце ометене у 
развоју обухваћене 

инклузивним 
образовањем; 

- Број деце ометене у 
развоју обухваћене 
основним и средњим 

образовањем 
- Број школа 
архитектонски 

прилагођених деци 
ометеној у развоју; 
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Промовисање здравих 
стилова живота 

Општина Нова Варош, 
Канцеларија за младе, 

Школе, 
Здравствени центар, 

Ужице, 
Дом здравља, 

НВО 
Спортски клубови 

2010 - 2014. 
(стална активност) 

100.000 динара/година 
– Општина Нова 

Варош 
 

Остали извори 
финансирања 

Општински буџет 
Надлежна 

министарства и 
фондови 
Пројекти 

Предприступна 
средства ЕУ 
Донатори 

И.О. 
Број становника на 

један објекат 
друштвених, 
културних, 

рекреативних 
активности 

И.У. 
Број одржаних 

промоција о здравим 
стиловима 

живота/година 
Број учесника који је 

присуствовао 
одржаним 

промоцијама/година 
Унапређење 

информисаности деце 
и младих и њихово 
активно учешће у 
локалној заједници 
Инсталирање 

разгласних станица и 
активирање 
постојећих у 
школама) 
Формирање 

новинарских секција и 
израда школских 

билтена 

Општина Нова Варош 
Школе 

2010 - 2014. 
(стална активност) 

150.000 динара/година 
– Општина Нова 

Варош 
 

Остали извори 
финансирања 

Општински буџет 
Надлежна 

министарства и 
фондови 
Пројекти 

Предприступна 
средства ЕУ 
Донатори 

И.О. 
- Удео становника са 
завршеном средњом, 
вишом и високом 

школом; 
И.У. 

Број школа са 
разгласним 
станицама; 

Број публикованих 
билтена/година; 

Број реализованих 
емисија за децу и 
младе/година; 

  

Израда Локалног 
акционог плана за 

младе 

Општина Нова Варош, 
Канцеларија за младе, 
НВО (Истраживања, 

прикупљање 
података за израду 

ЛАП-а) 

2010. 

500.000 динара - 100% 
- Пројекат ОЕБС 
(пројекат у току) 

 

И.О. 
- Удео становника са 
завршеном средњом, 
вишом и високом 

школом; 
И.У. 

- Усвојен локални 
акциони план за 

младе 
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Помоћ породицама и 

деци у стању 
сиромаштва 

Идентификација 
породица и деце 

угрожених 
сиромаштвом 
Формирање базе 

података 
Одређивање мера за 

ублажавање 
последица 

Помоћ породицама и 
деци у стању 
сиромаштва 

ЦСР, 
Школе, 

Црвени крст, 
НВО 

Општина Нова Варош) 

2010 - 2014. 
(стална активност) 

1.500.000 
динара/година – 

Општина Нова Варош 
 

Остали извори 
финансирања 
Надлежна 

министарства и 
фондови 
Пројекти 

Предприступна 
средства ЕУ 
Донатори 

И.О. 
- % корисника 

социјалне заштите у 
односу на укупно 
становништво 

општине 
- Укупни приход 
домаћинства; 

И.У. 
- Формирана база 

података 
- Дефинисана мере за 
помоћ сиромашнима 

- Број породица који је 
обухваћен 

програмом/година 
 
 

Општи циљ 5.4. 
Обим здравствених и социјалних услуга је проширен и подигнут на виши ниво 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 
Вредност и извор 

средстава Индикатори 

5.4.1. 

Изграђена је 
инфраструктура у 
Дому здравља, која 
омогућава адекватно 

пружање 
здравствених услуга 

Изградња паркинг 
простора у кругу Дома 

здравља 

Дом здравља, 
Општина Нова Варош, 
Дирекција за изградњу 

2010. 

Потенцијални извор 
финансирања: 

Општина Нова Варош 
- 30% 

Надлежна 
министарства и 

фондови, Пројекти, 
Предприступна 

средства ЕУ - 70% 

И.О. 
- Број становника на 

једног лекара; 
И.У. 

- Изграђен паркинг 
простор у кругу Дома 

здравља 

5.4.2. 

Дом здравља је 
опремљен новим и 

квалитетним 
апаратима чиме је 

ниво услуга подигнут 
на виши ниво 

Набавка неопходних 
апарата (Биохемијски 

анализатор, 
Центрифуга, Читач 

трака за урин, 
Дигитални 

фотометар, Суви 
стерилизатор, 
Аутоклав за 
централну 

Општина Нова Варош, 
Дом здравља, 

Здравствени центар 
Ужице (Заједничка 
набавка апарата) 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

5.000.000,00 
динара/година – 

Општина Нова Варош 
 

Остали извори 
финансирања 

Надлежна министарства 
И фондови 

Здравствени центар, 
Ужице 

Пројекти и донатори 

И.О. 
- Број становника на 

једног лекара; 
И.У. 

- Набављених 
апарата/година 
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стерилизацију, 
Колпоскоп, 
Инхалатор и 

Стоматолошка 
јединица) 

Пројектовање и 
изградња објекта за 
Коронарну јединицу 

- Општина Нова 
Варош, 

- Дирекција за 
изградњу, 

- Здравствени центар, 
Ужице 

- Дом Здравља 

2010. 

12.180.000,00 динара 
 

Извори финансирања 
Општина Нова Варош 

– 30% 
Надлежна 

министарства и 
фондови - 70% 

И.О. 
- Број становника на 

једног лекара; 
И.У. 

- Пројектована 
коронарна јединица 

- Коронарна јединица 
је формирана 

5.4.3. 
Изградња коронарне 
јединице у ДЗ НВ 

Обезбеђење услова 
за рад Коронарне 

јединице 

- Општина Нова 
Варош, 

- Дом здравља, 
- Здравствени центар, 
Ужице (Заједничка 
набавка опреме и 

неопходних апарата – 
3 ЕКГ апарата, 1 
дефибрилатор, 1 

ергобицикл и 1 ултра-
звучни апарат за 
ендокринографију) 

2010. 

5.350.000,00 динара 
 

Извори финансирања 
- Општина Нова 
Варош - 30% 

- Здравствени центар 
Ужице - 20% 
- Надлежно 

министарство - 50% 

И.О. 
- Број становника на 

једног лекара; 
И.У. 

- Коронарна јединица 
је опремљена И 
функционална 

5.4.4. 

Квалитет 
здравствених услуга у 
сеоским срединама је 

побољшан 

Набавка теренског 
возила 

Општина Нова Варош, 
Дом здравља, 

Здравствени центар 
Ужице (Заједничка 
набавка возила) 

2010. 

665.000,00 динара 
 

Извори финансирања 
- Општина Нова 
Варош - 30% 

- Здравствени центар 
Ужице - 20% 
- Надлежно 

министарство - 50% 

И.О. 
- Број становника на 

једног лекара; 
И.У. 

- Теренско возило је 
набављено 

5.4.5. 

Регионална сарадња 
са здравственим 
установама је 
побољшана 

Набавка санитетског 
возила 

- Општина Нова 
Варош, 

- Дом здравља, 
- Здравствени центар 
Ужице (Заједничка 
набавка возила) 

2010 – 2014. 3.325.000,00 динара 
 

Извори финансирања 
- Општински буџет - 

20% 
- Надлежно 

министарство - 50% 
- Пројекти и Донатори 

И.О. 
- Број становника на 

једног лекара; 
И.У. 

- Санитетско возило је 
набављено 
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Набавка опреме за 
умрежавање и израду 

јединственог 
информационог 

система и 
електронског 

здравственог картона 

- Општина Нова 
Варош, Дом здравља, 
Здравствени центар 
Ужице (Заједничка 
набавка опреме) 

2010 – 2014. 

1.615.000,00 динара 
 

Извори финансирања 
- Општински буџет - 

20% 
- Надлежно 

министарство - 30% 
- Пројекат Светске 

банке - 50% 

И.О. 
- Број становника на 

једног лекара; 
И.У. 

- Опрема за 
умрежавање и израду 

јединственог 
информационог 

система и 
електронског 

здравственог картона 
је набављена 

Услуга “Помоћ у кући” 
(Обука геронто-

домаћица; 
идентификација 
корисника услуге) 

Општина Нова Варош, 
Центар за социјални 

рад 
2010 – 2012. 

2.000.000,00 динара 
 

Извори финансирања 
- Општински буџет - 

30% 
- Надлежно 

министарство - 50% 
- Пројекти и донатори 

- 20% 

И.О. 
- Учешће корисника 
социјалне заштите у 

укупном 
становништву; 

И.У. 
- Број корисника 

услуге помоћ у кући; 

5.4.6. 

Проширење и 
побољшање 

квалитета услуга у 
области социјалне 

заштите 

Прихватна станица за 
одрасла лица 

- Општина Нова 
Варош, 

- Центар за социјални 
рад 

2010 – 2014. 

Потенцијални извори 
финансирања 
Надлежна 

министарства и 
фондови 
Пројекти 

Предприступна 
средства ЕУ 
Донатори 

Општина Нова Варош 

И.О. 
- Учешће корисника 
социјалне заштите у 

укупном 
становништву; 

И.У. 
- Обезбеђен простор 
за прихватну станицу; 

- Број корисника 
прихватне станице 

годишње; 
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Услуга “Дневни 
боравак” 

(Обезбеђивање 
простора, 
прикупљање 
неопходне 

документације; 
обезбеђивање 

бесплатног оброка – 
народна кухиња; 
идентификација 
корисника услуге;) 

- Општинска управа, 
- Центар за социјални 

рад 
2010 – 2014. 

Потенцијални извори 
финансирања 
Надлежна 

министарства и 
фондови 
Пројекти 

Предприступна 
средства ЕУ 
Донатори 

Општина Нова Варош 

И.О. 
- Учешће корисника 
социјалне заштите у 

укупном 
становништву; 

И.У. 
- Обезбеђен простор и 

документацију за 
дневни боравак; 
- Број корисника 
услуга дневног 

боравка; 

Опремање корисника 
за смештај у установу 
социјалне заштите или 

другу породицу 

- Општинска управа, 
- Центар за социјални 

рад 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

Потенцијални извори 
финансирања 
Надлежна 

министарства и 
фондови 
Пројекти 

Предприступна 
средства ЕУ 
Донатори 

Општина Нова Варош 

И.О. 
- Учешће корисника 
социјалне заштите у 

укупном 
становништву; 

И.У. 
- Број корисника 

смештених у установу 
социјалне заштите или 

другу породицу; 

  

Заштићено становање 
у социјалним 
условима 

- Општинска управа, 
- Центар за социјални 

рад, 
- НВО 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

Потенцијални извори 
финансирања 
Надлежна 

министарства и 
фондови 
Пројекти 

Предприступна 
средства ЕУ 

Донатори – правна и 
физичка лица 

Општина Нова Варош 

И.О. 
- Учешће корисника 
социјалне заштите у 

укупном 
становништву; 

И.У. 
- Број социјално 

угрожених лица којима 
је решена стамбена 

потреба 

 
 

Општи циљ 5.5. 
Добро организована и развијена локална самоуправа омогућава садржајније и боље услуге грађанима 

н. Посебни циљеви Активност Партнери Временски оквир 
Вредност и извор 

средстава Индикатори 
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Организовање 
тематских састанака 

- Општина Нова 
Варош, 

- Надлежна 
министарства 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

100% Општина Нова 
Варош - Интерни и 

протоколарни 
трошкови 

И.О. 
Регистрован број 
кривичних дела по 
једном становнику 
Фискални капацитет 

општине 
И.У. 

- Број одржаних 
тематских састанака; 
- Број запослених који 
су присуствовали 

састанцима; 

Подизање техничких и 
кадровских капацитета 
Одељења за привреду 
и локлани економски 

развој 

- Општина Нова 
Варош 

(Одељење за 
привреду и ЛЕР) 

- Надлежна 
министраства 

- МСП сектор 
општине Нова 
Варош 

- Донаторске и 
експертске куће  

 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

150.000,00 
општина Нова Варош 

 
Остали извори 
финансирања 

- Надлежна 
министарства и 
фондови 

- Пројекти 
- Предприступна 

средства ЕУ 
- Други донатори 

Број регистрованих 
привредних субјеката 
на 1000 становника 

 
Број особа које су 

прошле кроз поједне 
врсте обука 

Вредност техничких 
средстава 

ангажованих у раду 
Одељења 

5.5.1. 

Капацитети локалне 
самоуправе су 

значајно повећани у 
циљу квалитетне 
имплементације 

законских 
надлежности 

Семинари и едукација 
запослених 

- Нова Варош 
- Надлежна 

министарства и 
агенције 

- НВО 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

150.000,00 
динара/година – 

општина Нова Варош 
 

Остали извори 
финансирања 
Надлежна 

министарства и 
фондови 
Пројекти 

Предприступна 
средства ЕУ 

И.О. 
Регистрован број 
кривичних дела по 
једном становнику 
Фискални капацитет 

општине 
И.У. 

- Број одржаних 
семинара/година; 

- Број запослених који 
су присуствовали 
састанцима/година; 
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Евидентирање 
регистрованих 

локалних удружења 
грађана и невладиних 

организација и 
формирање адекватне 

базе података и 
контаката о 

организацијама, 
њиховим 

активностима и 
капацитетима 

- Општина Нова 
Варош - Одељење за 
привреду и ЛЕР, 

- Локална удружења и 
организације 

2010 - 2010. 
(ажурирање базе је 
стална активност) 

100% Општина Нова 
Варош – Интерни и 

протоколарни 
трошкови 

И.О. 
- Фискални капацитет 

општине 
И.У. 

- База података и 
контаката; 

Организовање јавних 
трибина на теме 
презентације 
могуцности 
остваривања 

грађанских интереса 
преко удружења 

грађана 

- Општина Нова 
Варош 

- Локална удружења и 
организације 

2010 - 2010. 

10.000,00 
динара/година 

општина Нова Варош 
Остали извори 
финансирања 

- Пројекти 

И.О. 
Регистрован број 
кривичних дела по 
једном становнику 

И.У. 
- Број организованих 

трибина/година 
- Број грађана на 
трибинама/година 

 
Подизање капацитета 

за управљање 
удружењима и 
организацијама 

(семинари, тренинзи, 
радионице на теме 
ИТ технологије, 
управљање 

пројектним циклусом, 
вештине 

преговарања, 
медијски наступи 

итд) 
 

- Општина Нова 
Варош 

- Локална удружења и 
организације 

2010 - 2014. 
(стална активност) 

3.000.000 динара 
100% - Међународни 

пројекти 

И.О. 
Коефицијент 
запослености 
Локацијски 
коефицијент 
запошљавања 

И.У. 
- Број организованих 
едукација/година 
- Број грађана на 

едукацијама/година 

5.5.2. 

Рад удружења 
грађана је 

афирмисан уз 
повећање 

управљачких 
капацитета и 
оснажено 

партнерство са 
јавним установама и 

институцијама 

Израда акционог 
плана сарадње НВО и 

јавног сектора 

- Општина Нова 
Варош 

- Локална удружења и 
организације 

2010 – 2011. година 100% – НВО сектор 

И.О. 
Коефицијент 
запослености 

И.У. 
- Акциони план усвојен 

од стране СО; 
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Имплементација 
акционог плана – 
помоћ НВО сектору 

- Општина Нова 
Варош 

- Локална удружења и 
организације 

2010 - 2014. 
(стална активност) 

500.000 динара/година 
општина Нова Варош 

 
Извори финансирања: 

Надлежна 
министарства и 

фондови 
Пројекти 

Предприступна 
средства ЕУ 

И.О. 
Коефицијент 
запослености 
Локацијски 
коефицијент 
запошљавања 

И.У. 
- % реализованих 

пројеката из акционог 
плана 

5.5.3. 

Услуге превоза 
грађана су добро 

организоване у циљу 
повезивања сеоских 
средина са градским 
центром и у циљу 
повезивања Нове 

Вароши са регионом 

Адаптација старих и 
изградња нових 

аутобуских стајалишта 
на локалним путним 

правцима 

- Општина Нова 
Варош, 

- Дирекција за 
изградњу, - МУП 

2010 - 2014. 
(стална активност) 

1.000.000 
динара/година – 

општина Нова Варош 
– 100% 

И.О. 
- Број путника у јавном 

превозу 
И.У. 

- Број адаптираних 
аутобуских стајалишта 

на територији 
општине/година; 

- Број новоизграђених 
аутобуских стајалишта 

на територији 
општине/година; 

Унапређење 
сигурносне 
саобраћајне 
вертикалне и 
хоризонталне 
сигнализације 

- Општина Нова 
Варош, 

- Дирекција за 
изградњу 

2010 – 2014. 

1.000.000,00 
динара/година – 

Општина Нова Варош 
- 70% 

Републичка дирекција 
- 30% 

И.О. 
- Регистрован број 
кривичних дела по 
једном становнику; 

И.У. 
- Број постављене И 
замењене саобраћајне 
сигнализације/година 

Израда и доношење 
јединственог програма 
заштите од пожара за: 

подручје града 
подручје Туристичке 

зоне Златар 
подручје Резервата 

ДВД»Звезда» 
МУП,ОУП,  Подручна 
полиц. станица Нова 

Варош 
Општина Нова Варош 
ЈКП»3.септембар» 
ЈП»Србијашуме» 

СРП Увац 

2011-2012. године 
6.000.000,00 динара 
за израду планова 

100% - Нова Варош 

 
% заштићених 

природних добара 
% напуштеног и 

загађеног земљишта 
 

Усвојен планови за: 
Подручје града, 

Подручје туристичке 
зоне 

Подручје резервата 

5.5.4. 
Повећана је 

безбедност грађана 

Организовање 
едукативних 

активности на тему 

- Општина Нова 
Варош, 

- ОО Црвеног крста, 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

Извори финансирања: 
Надлежна 

министарства и 

И.О. 
- Регистрован број 
кривичних дела по 
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  сигурности у 
саобраћају, болести 
зависности, смањења 

степена 
криминалитета, 

насилног понашања 
итд. 

- Полицијска станица, 
- НВО 

фондови 
Републичке 
организације, 

установе и агенције 
Пројекти 

једном становнику; 
И.У. 

- Број одржаних 
едукативних 

активности/година 

5.5.5. 

Систем 
информисаности 
становништва је 
развијен у циљу 
подизања нивоа 

учешћа 
становништва у 
друштвеним 
активностима 

Штампање општинског 
билтена 

- Општина Нова 
Варош 

2010 – 2014. 
(стална активност) 

 

Општина Нова Варош 
- 100% 

 

И.О. 
Коефицијент 
запослености 

И.У. 
- Број одштампаних 
билтена у току године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ова Стратегија локалног одрживог развоја општине Нова Варош за преиод од 2010. до 2020. године, ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном листу општине Нова Варош. 
   

Број: 06-34/2/2009-02 од 12.10.2009. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине општине 
Бранислав Дилпарић 
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