СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 14. НОВА ВАРОШ, 22. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

1
На основу члана 32. став 1. тачка 10, члана 38. став 3. и 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",
бр.129/07), члана 60. став 1. и члана 61. став 4. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош",
бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 20.06.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. ДИМИТРИЈЕ ПАУНОВИЋ, дипломирани електро инжењер из Нове Вароши, изабран је за
председника Скупштине општине Нова Варош.
2. Мандат именованом траје 4 године.
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Број:06-14/4/2016-02 од 20.06.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Скупштине општине
Милан Ђајић, с.р.
*******************************************************************************************************

2
На основу члана 32. став 1. тачка 10., члана 38. став 3. и члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС", бр.129/07) и члана 62. став 2. и 3. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова
Варош", бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 20.06.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. АЛИЈА МУЈАГИЋ, професор из Нове Вароши, изабран је за заменика председника Скупштине општине
Нова Варош.
2. Мандат именованом траје 4 године.
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Број:06-14/5/2016-02 од 20.06.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
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Димитрије Пауновић, с.р.

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

3
На основу члана 40. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07) и члана 63. став 2. и
3. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), Скупштина
општине Нова Варош на седници одржаној 20.06.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. МЕРХИЛА ДИВАЦ, дипломирани правник из Нове Вароши, поставља се за секретара Скупштине
општине Нова Варош.
2. Мандат именованоj траје 4 године.
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
Број:06-14/6/2016-02 од 20.06.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************

4
На основу Одлуке Владе Републике Србије бр.020-2005/2016-05 од 25.02.2016.године, Привремени орган
општине Нова Варош на седници одржаној 17.06.2016.године, донео је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2016.ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Нова Варош
за 2016.годину.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини и текстуални део Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Нова Варош за 2016.годину.
Члан 3.
Ову Одлуку са текстуалним делом Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Нова Варош за 2016.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".

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-22/7/2016-02 од 17.06.2016.године

ПРЕДСЕДНИК
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Привременог органа
Иван Младеновић
*******************************************************************************************************
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2016.ГОДИНУ
УВОД
Стратегијом одрживог развоја општине Нова Варош за период од 2010-2020. године заштита животне
средине, између осталих, дефинисана као један од приoритетних циљева развоја општине. Такође, oпштина Нова
Варош је 2009. године, у оквиру општинске управе основала Одељење за привреду и локално економски развој.
Стручни сарадници из овог одељења су у сарадњи са координатором радне групе за заштиту животне
средине израдили Пограм заштите и унапређења животне средине општине Нова Варош.
У складу са чланом 100. став 5. Закона o заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09,
72/09, 43/11) Општинско веће општине Нова Варош је на седници, одржаној 17.11.2009. године, донело Одлуку о
оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Нова Варош.
Планирани приходи буџетског фонда за заштиту животне средине општине Нова Варош у 2016. години
износе 8.000.000,00 динара.
Средства буџетског фонда се обезбеђују из:
- средстава из прихода обезбеђених у оквиру буџета општине за текућу годину (регистрација моторних
возила на територији општине - Нова Варош 40 % приход општине Нова Варош, 60% приход буџета Републике Србије,
дела наменских средстава остварених по основу накнада из члана 84., 85., 85а. и 87. Закона о заштити животне средине),
- прихода остварених на основу међународне, регионалне и локалне сарадње и сарадње са републичким
органима на програмима, пројектима и другим активностима у области заштите животне средине и енергетске
ефикасности,
- прилога, донација, поклона и помоћи,
- средстава остварених на конкурсима (домаћим и иностраним) за програме и пројекте и
- пренета средства из претходне године
- других извора у складу са Законом.
I ЗАШТИТА ВАЗДУХА
У складу са чланом 69. и чланом 70. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04,
36/2009) и чланом 15. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) локална самоуправа, у оквиру својих
надлежности, обезбеђује континуирано праћење квалитета ваздуха (мониторинг) и јавно објављивање резултата
мониторинга квалитета ваздуха на својој територији.
Обзиром на специфичан положај града и у последњим годинама повећано аерозагађење у зимским
месецима, а на чињеницу да се у Новој Вароши не врши континуирано праћење аерозагађења, првенствено
концентрација чађи, сумпордиоксида и таложних материја, неопходно је постављање система континуираног мерења
аерозагађења на два мерна места у граду.
.Локална самоуправа, у складу са Законом (Закон о заштити животне средине, „Сл.гласник РС“ бр.135/04 и
36/09, члан 69. и 70., Закон о заштити ваздуха, „Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, члан 9. став 2. и члан 15.) доноси Програм
којим се успоставља локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха на својој територији, прати утицај
загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину и обезбеђује доступност података о квалитету ваздуха.
Неопходно је обратити се Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије са захтевом за
постављање аутоматске мерне станице (АМС) за мерење аерозагађења у насељеној зони али и мерења метеоролошких
параметара (смер и брзина ветра, температура и влажност ваздуха, атмосферски притисак, интензитет соларног
зрачења), јер у овом тренутку не постоји начин за добијање било ког податка на територији општине. Станица ће у
неком реалном времену достављати податке, који ће јавности бити доступни преко интернета, општинског web-сајта,
као и локалних медија ( у складу са правилником о начину размене информација о мерним местима у државној и
локалној мрежи, техникама мерења, као и о начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у државној
и локалним мрежама – „Сл. гласник РС“ бр.84/10).
Планирана је и набавка филтера за димњаке зграда чије котларнице, по извештају надлежног јавног
предузећа, сачињеном мерењем издувних гасова у дужем периоду, врше увећану емисију истих у односу на дозвољене
вредности.
II ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД БУКЕ
У циљу заштите животне средине и здравља људи, као и информисања јавности о резултатима мерења буке
и успостављања мониторинга буке, потребно је извршити мерење комуналне буке у складу са Законом о заштити од
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буке у животној средини („Сл. гласник РС“,бр. 36/09 и 88/10, члан 8).Потребно је одредити мере забране и ограничења
усвајањем нове градске Одлуке о мерама за заштиту од буке.
Такође је неопходно и информисање јавности о резултатима мерења буке и успостављање мониторинга
буке.
Транзитни саобраћај се одвија кроз сам град, јер регионални пут М21, који је прилично оптерећен, пролази
кроз уже градско подручје.У складу са законском регулативом, неопходно је вршити систематско мерење буке у
животној средини и на основу резултата добијених тим мерењем биће извршено ново, акустично зонирање подручја
града.
III ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
С обзиром да је заштита природе важан сегмент Програма, и да су заштита природе и развој туризма две
компатибилне и међузависне делатности, неопходна је сарадња са Туристичком организацијом Нова Варош, посебно на
стварању услова, промоцији и развоју еко туризма. У том смислу треба подржати реализацију програмских активности
туристичке организације (учешће на сајмовима у земљи и иностранству, организовање туристичких манифестација...).
У оквиру ове активности помоћи туристичкој организацији Нова Варош и Специјалном резервату природе Увац око
адекватног обележавања заштићених подручја и уређења простора у заштићеном појасу (пешачке стазе, видиковци…).
Такође је потребно у сарадњи са ЈП"Дирекција за изградњу"Нова Варош, ЈП "3. Септембар" као
и надлежним службама, започети активности на реализацији дугорочног развојног програма, који подразумева израду
Катастра зелених површина општине, картирање градских биотопа са вредновањем истих.
Израда Катастра зелених површина општине Нова Варош подразумева: геодетско снимање,
инвентаризацију и валоризацију дрвећа на зеленим површинама града. Предуслов је набавка и адаптација софтвера за
катастар зеленила (ГИС).
IV ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Потребно је предузети активности које ће допринети повећању енергетске ефикасности, односно смањењу
потрошње енергената. У том смислу потребно је подржати активности на изради неопходне пројектне документације и
за замену или реконструкцију система за даљинско грејање (котларница, подстаница, дистрибутивне мреже и
друго).Такође у сарадњи са Републичком агенцијом за енергетску ефикасност, неопходно је предузети следеће
активности:

Помоћ грађанима и институцијама у изради апликација ради добијања подстицајних средстава за
термичку изолацију стамбених објеката, и коришћење алтернативних извора енергије, код домаћих
и страних фондова.

Учешће у финансирању пројеката енергетске ефикасности на јавним објектима на територији
општине Нова Варош(школе, вртић и друге јавне установе чији је оснивач Општина).

Финансирати израду инвестиционих програма и елабората енергетскe ефикасности за појединачне
јавне објекте на територији општине Нова Варош (јавне установе чији је оснивач Општина, школе,
вртић и слично).
V ЗАШТИТА ВОДА
Заштита вода остварује се мерама за oчување површинских и подземних вода и њихових резерви, квалитета
и количина, адекватним третманом отпадних вода.
* Уговором који је потписан 26.09.2012.год., између Јавног Предузећа „ 3. Септембар“ и Рударско геолошког
факултета Универзитета у Београду, приступило се изради Пројекта примењених хидролошких истраживања за потребе
водоснабдевања Нове Вароши и изради Елабората о резервама подземних вода.
*У складу са Законом о водама («Сл. гласник РС» бр. 30/10) и Правилником о одређивању и одржавању зона
санитарне заштите изворишта водоснабдевања («Сл. гласник РС» бр. 92/08)предузеће се активности на изради Елабората
санитарне заштите сеоских водовода који су у поступку добијања водних аката.
*Покренути иницијативу код Агенције за просторно планирање РС за израду одговарајуће просторнопланске документације за изворишта Гачево врело, Лакомица, Шапоњића врело и Црно врело, јер је то корак који следи
и обавеза локалне самоуправе након израде Елабората о одређивању зоне санитарне заштите.
* Израда катастра отпадних вода.
* Такође, потребно је покренути иницијативу у сарадњи са ЈП„3 септембар“ за решавање проблема
одржавања обновљених јавних чесми, а које нису прикључене на градски водовод.
* У решавању проблема заштите вода, потребно је неке активности планирати на нивоу две или више
локалних самоуправа (чишћење водотокова, језера, приобаља...). То захтева и планирање одређених средстава за
финансирање оваквих регионалних иницијатива у чију реализацију би била укључена и Регионална развојна агенција
Златибор.
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VI УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ПРОШИРЕЊЕ ОБУХВАТА У ПРИКУПЉАЊУ КОМУНАЛНОГ
ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
- Локалним планом управљања отпадом општине Нова Варош 2011-2020. и Регионалним планом управљања
отпадом за општине Пријепоље, Нова Варош, Прибој и Сјеница између осталог предвиђена је изградња и опремање
рециклажног дворишта. У ту сврху је општина Нова Варош одвојила посебна буџетска средства. Део средстава је
обезбеђен из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије. На тај начин је купљен објекат и припадајуће
земљиште за потребе рециклажног дворишта.Општина је реализовала пројекте финансиране из средстава ЕУ: пројект
набавке дела процесне опреме – ЕУ ПРОГРЕС и други пројекат из програма прекограничне сарадње Србије и Црне Горе
(пројекат CLEAN) за набавку дела процесне опреме за рециклажно двориште и специјалне контејнере за примарно
раздвајање рециклабилног отпада. Кроз ове пројекте је спроведена и одговарајућа едукација становништва, ђака,
запослених у ЈКП и општинској управи из области управљања отпадом, рециклаже и заштите животне средине.
Рециклажно двориште је почело са радом 2013.године и њиме управља ЈП“3.септембар“ у оквиру својих редовних
комуналних делатности.
- ЈП“3.септембар“ је 2016.године наставило програм проширења обухвата организованог сакупљања и
одвожења отпада са сеоског подручја што је предвиђено Локалним и Регионалним планом управљања отпадом. ПОПОС
програма, као и набавку одређеног броја контејнера за сеоске заједнице. Обавеза општине Нова Варош у оквиру овог
пројекта је набавка врећа за одлагање отпада, набавка табли за обележавање локација за одлагање врећа и израда
пропагандног материјала за домаћинства која ће бити обухваћена овим проширењем.
Како би се наведене донације и пројекти који се реализују са донаторима спровели до краја, односно
остварили своју функцију, Општина ће имати евидентну потребу да ангажује сопствена средства, те се из ове буџетске
линије Фонда планира:

Завршетак грађевинских, машинских и електро радова на адаптацији хале Рециклажног центра,

Набавка металних контејнера за комунални отпад запремине 1,1м 3 или других адекватних посуда за
примарну сепарацију рециклабилног отпада,

Набавка уличних канти („бандеруша“) за отпад.
- Санација дивљих депонија-наставак започетих активности и у 2016.години, чишћењем и одвозом смећа са
тих локација.
VII ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА И УКЛАЊАЊЕ
ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
- Потребно је довршити уређење постојећих, делом уређених јавних површина (Трг Војводе Петра
Бојовића, парк Зебиновац, Браношевац,шеталиште Шопот и др.) Обезбедити учешће у уређењу јавних површина за игру
деце и одмор грађана ( набавка и постављање клупа за седење, набавка спортско-рекреативних реквизита..), а по захтеву
месне заједнице и скупштине станара,формалних и неформалних удружења грађана, Дирекције за изградњу, ЈКП.
-Учествовати у уређењу градских дрвореда и паркова(припрема земљишта, затрављивање, набавка и
садња садница дрвећа, жбуња и сезонског и трајног цвећа), као и одржавање и нега тих површина (заливање, окопавање,
орезивање, заштита од штеточина и болести, кошење травњака, подсејавање и друго);
- Уређење пешачких и бициклистичких стаза;
- Предвидети набавку моторних косилица за траву (макар две), које се могу узимати на реверс и
користити за редовно кошење јавних површина;
- Oбележавање значајних датума и догађаја из области заштите животне средине, одржавањем пригодних
скупова, манифестација, такмичења- избор најлепшег дворишта, терасе, балкона уз доделу адекватних награда (садни
материјал,опрема за одржавање зелених површина и сл).
Ове активности реализовати преко Туристичко спортског центра;
- Планирати одвоз отпада насталог вршењем ових активности;

VIII КОНКУРСИ ЗА ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И САРАДЊА СА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМИ НАУЧНИМ УСТАНОВАМА, СА
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ,
УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СЕМИНАРИМА И САЈМОВИМА
У 2016. години финансирати пројекте, програме и активности који се односе на очување, заштиту и
унапређење животне средине на територији општине Нова Варош и који имају за циљ и доприносе решавању
конкретног проблема, кроз одређене акције (нпр. уређење јавних простора и сл.). Носиоци пројеката, програма и
активности могу бити владине и невладине организације и удружења грађана, који се у оквиру своје основне делатности
баве питањима заштите животне средине,школе, вртићи али и скупштине станара и месне и верске заједнице.
• Успоставити сарадњу са васпитно-образовним установама и то :
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- реализација активности и пројеката из области еколошке едукације и појачати рад како на едукацији градског тако и
на едукацији сеоског становништва (семинари и радионице, стручне екскурзије, квизови и такмичења, школе
екологије, набавка стручне литературе, штампање школских листова, еколошке манифестације...),
- учешће у уређењу дворишта школа и вртића и унутрашњег простора (израда пројеката, постављање корпи за смеће,
акције чишћења, хортикултурно уређење и биодекорација, летње учионице, набавка парковских клупа, реквизита за игру
деце и спортске активности...).
• Наставити партнерску сарадњу са НВО и удружењима грађана кроз обезбеђење стручне помоћи и дела
финансијских средстава за реализацију пројеката из области заштите и унапређења животне средине.
Најбољи
еколошки пројекат удружења грађана и невладиних организација-упутиће се јавни позив удружењима грађана и
невладиним организацијама да доставе своје предлоге пројеката из области заштите и уређења животне средине на
територији ОНВ. На основу унапред утврђених критеријума комисија за оцену пројеката ће оценити и одабрати најбољи
пројекат за финансирање и свој предлог доставити председнику општине на усвајање.
• Успоставити сарадњу са локалним медијима, ради презентације еколошких активности и популаризације
заштите животне средине.
• Узети учешће у раду стручних конференција, семинара и радионица из области заштите и унапређења
животне средине, које организују домаћа струковна удружења, институти, Министарства или донаторске организације.
• Посетити еколошке сајамске изложбе у земљи и у складу са могућностима учествовати на некој од њих.
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