СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 10. НОВА ВАРОШ, 30. ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

1
На основу члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и
9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 27.12.2014.године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2015.ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Акциони план за уређење зелених и спортско-рекреативних површина општине Нова Варош за
2015.годину.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини и текстуални део Акционог плана за уређење зелених и спортскорекреативних површина општине Нова Варош за 2015.годину
Члан 3.
Ову Одлуку са текстуалним делом Акционог плана за уређење зелених и спортско-рекреативних површина
општине Нова Варош за 2015.годину, објавити у "Службеном листу општине Нова Варош".
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-34/28/2014-02 од 27.12.2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
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AКЦИОНИ ПЛAН
ЗA
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА
2015.

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
Локални акциони план за уређење зелених и спортско-рекреативних површина је настао у оквиру
пројекта “Еко активација”, који спроводи и реализује Удружење грађана „Пленум“ из Нове Вароши у сарадњи са
општином Нова Варош, Београдском отвореном школом и Сталном конференцијом градова и општина.
Пројекат финансирају: Европска унија у оквиру Програма „Подршка цивилном друштву 2012“ , Канцеларија
за сарадњу са цивилним друштвом и општина Нова Варош.
Ставови изнети у публикацији искључива су одговорност аутора и не представљају нужно ставове
донатора.
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На основу члана 68. Статута општине Нова Варош („Службени гласник општине Нова Варош”, број
10/2008),Меморандума о сарадњи број 610/12 од 03.09.2014.године потписаног између БОШ, СКГО и Општине Нова
Варош у реализацији Програма подршке удружењима кроз доделу малих грантова, у оквиру пројекта ״ReForce – Јачању
улоге организација цивилног друштва у развоју заједнице и реформи јавне управе ״, Уговора о финансирању дела
пројекта Еко-активација број400-304/2014-08 Председник општине доноси

A.

РЕШЕЊЕ
Формира се радна група за израду Локалног акционог плана за уређење зелених и спортско- рекреативних
површина за 2015.годину, у следећем саставу:
1.
Мирко Кнежевић, представник Удружења ПЛЕНУМ, Координатор радне групе
2.
Жељко Бојовић, представник Удружења ПЛЕНУМ
3.
Дијана Зековић, представник грађана
4.
Владимир Илић, председник кућног савета
5.
Драго Шапоњић, представник станара
6.
Садик Џановић, представик кућног савета
7.
Милоје Јовановић, представник угоститеља
8.
Александар Зечевић, представник угоститеља
9.
Зорица Поповић, представник ЈП Србија шуме
10. Владимир Ђенић, председник Спортског савеза
11. Сузана Шуљагић, директорка ЈП 3.септембар
12. Весна Цупарић, пејзажни архитекта, ЈП 3.септембар
13. Мирољуб Шапоњић, директор Дирекције за изградњу и градко грађевинско земљиште ОНВ
14. Дејан Грбић, заменик директора Дирекције за изградњу и градко грађевинско земљиште ОНВ
15. Ивана Новаковић, директорка ТСЦ Златар
16. Бранко Пуцаревић, координатор КЗМ
17. Ненад Вјетровић, комунални инспектор ОУ Нова Варош
18. Вукомир Топаловић, комунални инспектор ОУ Нова Варош
19. Мирјана Ћировић, руководилац Одељења за финансије и буџет ОУ Нова Варош
20. Радмила Стојановић, руководлац Одељења за имовинско-правне, комунално-стамбене, урбанистичке
послове и послове инспекције ОУ Нова Варош
21. Миљка Дучић, Одељење за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош.
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B.
Задатак радне групе је да сачини Нацрт Локалног акционог плана за уређење зелених и спортско- рекреативних
површина за 2015.годину и исти достави надлежним органима у даљу надлежност.
Председник Општине Нова Варош
Димитрије Пауновић

Увод
С обзиром на актуелно стање и присутне проблеме везане за јавне зелене и спортско-рекреативне површине на
територији општине Нова Варош, приступило се изради планског и програмског документа: Локалног акционог плана о
уређењу зелених и спортско-рекреативних површина општине Нова Варош.
Овај докуменат на бази стварног стања и на принципима одрживог развоја у целости даје смернице за процесе заштите и
унапређења поменутих површина.
Декларација о животној средини Генералне скупштине УН истиче да „човек има основно право на слободу, једнакост и
адекватне животне услове у животној средини, чији квалитет омогућава достојан живот и благостање“.
Свест о потреби деловања у правцу заштите зелених и спортско-рекреативних површина је само делимично присутна.
Подстицање грађана да узму учешћа у уређењу ових површина, које су у неколико места у општини нарочито угрожене,
представљао би значајан искорак у правцу осигурања одрживости развоја нашег друштва. Да би се начинио овај корак,
потребно је подићи ниво свести код грађана и развити низ мера подршке превасходно на локалном нивоу. Систем
контроле и надзора у спровођењу уређења зелених и спортско-рекреативних површина мора бити ефикасан и деловати
на главном еколошком принципу „Загађивач плаћа!“, како правна регулатива не би била само „мртво слово на папиру“.
Овај локални Акциони план представља добар темељ за надоградњу, али пре свега издашан извор за доношење низа
одлука из области уређења зелених и јавних површина уопште у општини Нова Варош.
Циљеви ЛАП-а
Потреба и неопходност израде овог документа произашла је из чињенице да ,до сада, проблеми везани за одржавање и
уређење јавних зелених и спортско-рекреативних површина, нису потпуно разматрани и реализовани у смислу
утврђивања концепта и приоритета њиховог решавања.
На бази надлежности органа локалне самоуправе и потребе сарадње са свим релевантним субјектима, као најважнији
циљеви ЛАП-а могу се дефинисати:
-Успостављање сарадње између заинтересованих страна на локалном нивоу
-Укључивање јавности у решавање постојећих проблема из ове области
-Промовисање идеја и апел на свест јавности о одговорности за проблеме животне средине и подизање нивоа учешћа
јавности у креирању и примени локалних политика
-Рационално усмерење ограничених финансијских средстава на приоритетне проблеме
-Постизање јединства у јавности о положају и значају проблема
-Стварање услова, као и правног и институционалног оквира за решавање присутних проблема
Доношење Локалног акционог плана о уређењу зелених и спортско-рекреативних површина подразумева активно
учествовање јавности током целог процеса, а успешно укључивање јавности је двосмерна комуникација, јер учешће
јавности значи подизање свести кроз информисање и образовање чланова заједнице.
ЛАП обухвата трагање за идејама, размишљањима и конкретним мишљењем свих грађана, чиме се осигурава да
приоритети буду онако дефинисани како заједница сматра да је неопходно.
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Нова Варош- географске одлике
Општина Нова Варош налази се у југозападном делу Србије и средишњем делу Златиборског округа, оивичена
планинским венцима Златара, Голије, Јавора, Чемернице, Мучња, Муртенице и Златибора. Спада у изразито брдскопланинско подручје са наглашеном денивелацијом терена. Надморска висина је од 436 м (обала Лима) па до 1626 м
(Голо брдо на Златару). Територија општине је „пресечена“ на два скоро једнака дела језерима која су подигнута на реци
Увац. Језера су Увачко, Златарско и Радоињско. Подручје општине има планинску климу, дозирану струјањима ветра са
приморја, па због тога има пријатну умерену планинску климу и изузетно квалитетан ваздух.
Животна средина Општине је углавном још увек очувана. Подручје Општине посебно је богато хидроенергијом и
квалитетним шумама. Од укупне површине општине (581,47 км²), 12,5 % територије општине налази се у категорији
заштићене животне средине.
Планина Златар, која је Уредбом Владе Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 27/05) проглашена Ваздушном бањом,
смештена је између Лима, Увца, Милешевке и Бистрице. У имену ове планине сажета су сва њена својства: мирисне
ливаде и бистра језера окружена оморикама и брезама, спој медитеранске и планинске климе, према истраживањима са
највећим бројем сунчаних дана (951 час) у Србији, благотворни ваздух обогаћен терпентином и озоном са бескрајним
видицима.
Увачка језера (Увачко, Златарско и Радоињско), која су настала изградњом хидроелектрана на реци Увац и која
представљају огроман хидропотенцијал општине, а и целе Србије (500.000.000 м³) као и бројни извори здраве пијаће
воде се због изузетне вредности водених површина и приобаља налазе у оквиру природног добра СРП "Увац".
Специјални резерват природе "Увац" се простире на територијама општина Нова Варош и Сјеница и покрива површину
од 7.543 ха. Као природно добро од изузетног значаја СРП "Увац" стављен је под заштиту, Уредбом Владе Републике
Србије ("Сл. гласник РС", бр. 25/06), а све да би се очувао и размножио драгуљ Увца- белоглави суп, стрвинар кога
називају "чистач природе", који је све до уназад неколико година био пред истребљењем, а чија је колонија у овом
моменту највећа на Балкану и једна од три највеће у Европи. Заштитом овог подручја, одрживим управљањем
природним ресурсима као и управљањем економским, друштвеним и инфраструктурним развојем очувала би се
станишта и побољшало стање других значајних врста птица, ловне дивљачи и осталог животињског света, да би се
обезбедили услови за поновно насељавање оних врста биљака и животиња које су нестале са овог подручја; да би се
очувала и повећала разноврсност риба и оптималним уловом и коришћењем сачувала и повећала њихова бројност; да би
се сачувала рељефна и водена обележја и спелеолошке и друге вредности геонаслеђа; да би се очували и побољшали
природни чиниоци животне средине, првенствено квалитет вода и земљишта; да би се очувала лепота и разноврсност
предела и створили услови за одрживо коришћење и планско уређење заштићеног подручја у интересу образовања,
културе, науке, развоја руралног и еко туризма и развоја локалне заједнице у целини.
У општини Нова Варош постоји 31 насељено сеоско место - насеље и ниједно од њих нема решено питање одлагања и
организованог одвожења отпада и смећа. Такође због затварања великих привредних компекса велики број грађана је
,остајући без запослења, био приморан да се врати у село и бави пољопривредном производњом. Међутим, делом због
необразованости делом из економски разлога већина њих неконтролисано употребљава средства за заштиту биља која на
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такав начин представљају главни узрок оштећења људског здравља и животне средине. На крају ниско свесни грађани и
привредни субјекти представљају најслабију карику у целом ланцу заштите животне средине. Радна група за заштиту
животне средине урадила је акциони план за период од 5 године чијом реализацијом би општина Нова Варош са
планином Златар би била средина са чистим ваздухом, рекама и језерима, одрживом искоришћењу шума и земљишта о
којима брину високо свесни грађани и привредни субјекти.

Општа разматрања
Овим акционим планом се планирају и предлажу услови и начин организовања послова у обављању делатности уређења
и одржавања паркова, зелених и спортско-рекреативних површина.
Јавне зелене и спортско рекреативне површине у општини Нова Варош су:
1. паркови,
2. зелене површине на тргу, пијаци,
3. зелене површине дуж саобраћајница (травњаци, дрвореди и други засади),
4. зелене површине дуж уређених обала језера и других водених површина,
5. зелене површине поред и око стамбених зграда у стамбеним насељима и између блокова стамбених зграда,
6. спомен паркови,
7. спомен гробља,
8. парк шуме,
9. изолационе и заштитне зелене траке и појасеви и пошумљени терени,
10. зелене површине специјалне намене, и то:
- у школским двориштима,
- у кругу фабрика и других пословних објеката,
- у кругу здравствених, социјалних, просветних, образовних, научних и других организација,
- у двориштима око стамбених и других објеката,
- терени намењени за физичку културу, спорт и рекреацију и јавне плаже,
- зеленило на градским гробљима
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Свака од ових површина има своје конкретне потребе за уређењем и идејним осмишљавањем амбијента. Идеје које се
намећу су бројне као нпр.: засађивање дрвореда поред магистралног пута како би се визуелно одвојио пут од травњака са
друге стране, чиме би улазак и излазак из градског насеља посетиоцима био препознатљив; да се за време одвијања
манифестација на трговима одреде травнате зоне које се не смеју газити и на тај начин се спречи уништавање зеленила;
да се фабрички кругови озелене и уреде, као и дворишта других институција; да се уреде градска гробља; да се уреде и
одржавају површине испред стамбених зграда итд.
***
Под уређењем и одржавањем јавне зелене површине сматра се засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња
и трава, кресање дрвећа и кошење траве, одржавање, опремање и чишћење паркова и других јавних површина (поред и
око стамбених зграда и у стамбеним блоковима), одржавање и чишћење површина за рекреацију, одржавање и
уређивање јавних плажа и сл.
Под уређењем и одржавањем јавне зелене површине подразумева се и нега и обнова биљног материјала, одржавање
стаза, платоа, степеништа, обложених косина и сл. као и одржавање објеката (дечјих игралишта, спортских терена са
реквизитима, жардињера, јавних санитарних објеката и сл.), одржавање и замена инсталација и инвентара који припадају
тој површини и служе њеном одржавању, одржавање чистоће, чишћење снега и леда као и предузимање мера за заштиту
од пожара, антиерозивних мера и мера за заштиту од других елементарних непогода, инсеката, биљних болести и друге
штете.
Обим и квалитет одржавања јавних зелених површина одређивала би се према категорији у коју је та површина
сврстана.
***
Уређење и одржавање јавних зелених површина обављало би се према годишњем програму који се доноси до 31.
децембра текуће године за наредну годину и садржало би врсту, обим и динамику радова, као и висину средстава
потребних за његову реализацију. Програм за подручје општине Нова Варош доносио би председник општине у сарадњи
са стручним службама, као и са представницима цивилног сектора који се баве заштитом животне средине .
***
АНКЕТА

Да ли сте задовољни одржавањем и уређењем градских паркова у Новој Вароши?
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Да ли сте задовољни одржавањем и уређењем зелених површина испред и око стамбених зграда?

Да ли сте информисани о томе ко је надлежан за одржавање зелених и спортско рекреативних
површина у граду?

Да ли сте упознати са садржином неког документа који регулише ову област на локалном нивоу?
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Да ли је општини неопходан документ (ЛАП) који би ову област детаљно уредио?

Постоји ли у општини особа/служба која се бави заштитом животне средине?

Јесте ли задовољни радом службених лица која су задужена за старање о одржавању паркова,
спортских терена и осталих зелених површина?
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Мислите ли да је неопходно издвајати више новца за одржавање паркова, спортских терена и осталих
зелених површина?

Да ли је потребно веће учешће грађана у доношењу одлука које уређују ову област?

Да ли сте спремни да се добровољно укључите у решавање проблема из ове области?
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Да ли желите да се у будућности укључите у пројекте унапређења животне средине?

Знате ли неко удружење грађана (НВО) на територији општине које се бави овим питањима?

Да ли сте задовољни нивоом информисања о буџетским линијама које се издвајају за уређење зелених
и спортских површина?
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Анкета је спроведена да би грађани Нове Вароши имали прилику да се изјасне да ли су задовољни са
тренутним стањем у коме се налазе зелене и спортско-рекреативне површине. Анкетом су обухваћена лица старости од
15 до 60 година. Укупно је анкетирано 100 лица, која су имала прилику да дају одговоре на 13 питања.
Резултати анкете показују да грађани нису задовољни одржавањем и уређењем градских паркова, зелених површина
испред и око зграда, као и да не знају ко је надлежан за љихово одржавање. Огромна већина је сагласна да је потребно
донети ЛАП који би уредио ову област.
Грађани су се изјаснили да је неопходно издвајати више новца, као и да је потребно веће учешће грађана у
доношењу одлука. Велика већина је расположена да се укључи у решавање проблема из ове области.
На основу резултата анкете дошло се до закључка да је већина грађана незадовољна радом службених лица и нивоом
информисања о буџетским линијама које се издвајају.
Преглед стања
(јавне зелене и спортско-рекреативне површине)

Спортски комплекс као и парк у насељу Зебиновац је један од најпосећенијих у граду. И поред тога цео комплекс је
поприлично запуштен, јер општина нема довољно средстава да га редовно одржава. Да би парк попримио свој стари
изглед неопходно је променити све парковске клупе, поставити нове „печурке“, које су у потпуности пропале. Затим,
дечији део парка треба освежити са новим садржајем, набавком нових љуљашки, клацкалица, тобогана, као и осталих
справа на којима би деца могла да квалитетно проводе своје слободно време. Спортски део комплекса је делимично
рехабилитован прошле године, али би ваљало када би се уредиле трибине тако што би се набавиле столице за публику,
као и мрежа за терен за одбојку. Целом парку недостаје цвеће и остало украсно растиње, које би парку дало сасвим нови
изглед.
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Централни градски парк јесте парк код трга, у центру града, уједно и најпосећенији парк. У центру парка се налази
споменик Војводи Петру Бојовићу. Сам парк обухвата велику површину, али већи део је поприлично запуштен.
Недостаје инвентар за игру за малу децу, постојећи је дотрајао. Неопходно је оградити парк, јер је са две стране
ограничен двема улицама, како би се појачала заштита деце. Такође, недостаје доста зеленила, поготову садница цвећа.
Преко пута се налази парк Језеро, који је у потпуности запуштен. Парк је зарастао, у њему нема ниједна клупа, нема
осветљења, нема уређених стаза, не постоји игралиште за децу. Овај парк је најнеуређенија зелена површина у граду.
Парк Вртић је тематски најбоље дефинисан парк у граду. Али, због недостатка финансија и немогућности редовног
одржавања и овај парк је руиниран. Налази се уз непосредној близини вртића „Паша и Наташа“, тако да самим тим још
више добија на значају, јер га највише користе мала деца која похађају ову установу. Неопходно је све заменити, од
парковских клупа, љуљашки, клацкалица, тобогана, уредити зелене површине засађивањем цвећа. Такође, додати нове
справе за малу децу, како би се обогатио садржај парка.

Спортски терени у Насељу су најквалитетнији терени у Новој Вароши. Ту се налазе терен за рукомет, мали фудбал,
одбојку, кошарку и тенис. Терени су осветљени, тако да се могу користити и у вечерњим терминима. Недостаје терен за
одбојку на песку. Неопходно је заменити ситнији инвентар, као што су голови за мали фудбал, голови за рукомет,
неопходно је поставити нове конструкције за кошеве, као и набавити нове обручеве. Такође, недостаје нова мрежа за
одбојку и за тенис. Идеално би било када би се заменила и подлога на свим овим теренима, јер је дотрајала услед
истрошености и изложености различитим временским условима.
Парк Браношевац је један од најмањих, али и најуређенијих паркова у граду. Са све три стране је оивичен градским
саобраћајницама. Налази се у непосредној близини магистрале, тако да је неопходно оградити парк са свих страна, како
би се заштитили сви који посећију парк. Инвентар у парку, попут клупа и „печурки“ је у солидном стању, али је зато
потребно заменити све љуљашке, клацкалице и тобогане за малу децу, који су у потпуности дотрајали. Неопходно је
засадити све зелене површине у парку са цвећем, како би парк добио прави изглед.
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Спортски комплекс код ОШ „Живко Љујић“ се састоји од два терена, терена за кошарку и терена за одбојку. Оба терена
су у очајном стању, запуштени су и годинама се не одржавају. Конструкције за кошеве, као и табле за кошарку су
дотрајале и труле, тако да су небезбедне за употребу. Терен за одбојку нема мрежу, као и носаче за мрежу. На трибинама
нема столица и оба терена нису обележена. Заштитна мрежа око оба терена је у потпуности похабана. Самим тим
одржавање часова физичког је онемогућено.
Парк Шопот је највећа јавна зелена површина у граду. Наслања се на ски стазу Бријежђа од које га раздваја жичара. Кроз
парк пролази пешачка стаза која се не одржава. Недостаје осветљење, клупе за седење, видиковци ( „печурке“), корпе за
отпатке. У једном делу парка постоје услови за прављење терена за одбојку на песку, као и за мали фудбал. Такође,
услови су идеални за дефинисање терена на коме би се омогућило постављање камп парка и бунгалова. Недостаје и
стаза за бициклисте.

Терен на Шанцу обухвата само терен за мали фудбал. Терен је осветљен и има уређене трибине са столицама. Недостају
мреже за голове. Такође, недостаје терен за кошарку и терен за одбојку са пратећим инвентаром
Терен код основне школе је у очајном стању. Налази се између основне школе, спортске хале и гимназије. Овај терен
користе основци од првог до четвртог разреда. Због изузетно лошег стања у коме се игралиште налази, ђаци часове
физичког одржавају у учионици. Неопходно је терен асфалтирати, обележити, набавити спортске реквизите који су
неопходни за успешно одржавање часова физичке наставе.

Страна 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

30. децембар 2014. године

Мере активности









Уређење зелених површина испред јавних предузећа
Засађивање 500 садница багрема, липе, јоргована дуж магистрале, као и у правцу туристичког комплекса на
Златару
Уређење једног парка
Уређење једног спортског терена
Уређивање зелених површина испред стамбених зграда
Постављање жардињера и садња цвећа
Сређивање школских дворишта
Организовање такмичења за најуређеније двориште

Планиране мере и активности могу се финансирати:
- из буџета Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош позиција 261-Услуга одржавања
паркова и јавних површина;
- из Програма заштите и унапређења животне средине позиција број 183-Заштита и уређење јавних зелених површина и
позиција 184-Конкурси за пројекте и програме из области заштите животне средине и сарадња са васпитно образовним
установама, удружењима грађана, невладиним организацијама;
- учешћем на конкурсима расписаним од стране министарстава, страних донатора.
Овај Акциони план објавити у "Службеном листу општине Нова Варош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-34/28/2014-02 од 27.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
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