
   
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 

 

 

 

 

 

1 
               На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС", бр. 14/2009, 53/2010 

и 101/2011), на предлог Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 

Нова Варош, Општинско веће општине Нова Варош на седници од 18.01.2017.године, донело је  

 

 

ПРОГРАМ 

коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 

Нова Варош за 2017. годину 

 

 

 1. Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Нова 

Варош за 2017. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин коришћења средстава од наплаћених новчаних 

казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Нова Варош, за активности које се током 2017. године планирају 

у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 2.За реализацију овог програма потребно је планирати средства Одлуком о буџету општине Нова Варош за 

2017. годину, у износу од 7.600.000,00 динара. 

 3.Коришћење наведених средстава биће засновано на принципу финансирања програмских задатака из 

реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију расхода до нивоа реализованих прихода. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према степену приоритета које 

одреди Комисија за безбедност саобраћаја на путевима општине Нова Варош. 

 4. Средства за реализацију овог Програма, у 2017. години, сходно одредбама Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС",бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011) , користиће се за: 

 

Ред. 

бр. 

Намена Износ 

I Средства за поправљање саобраћајне инфраструктуре  3.800.000,00 

1. Санација улица у граду 3.600.000,00 

2. Хоризонтално сигнализација  

200.000,00 

II Израда пројектно техничке документације у области 

безбедности саобраћајних токова на територији општине 

Нова Варош 

600.000,00 

1. Израда саобраћајног пројекта за део града 600.000,00 

III Превентивно -промотивне активности из области 

безбедности саобраћаја 

300.000,00 

1. Организовање израде и поделе промотивног материјала за 

спровођење акције безбедности саобраћаја 

300.000,00 

IV Набавка опреме  2.900.000,00 

1. Материјално- техничко опремање органа надлежних за послове 

безбедности саобраћаја-  

100.000,00 

2. Набавка и постављање  и вертикалне сигнализације 2.800.000,00 

   

 УКУПНО: 7.600.000,00 

 
5. Стручне и административно техничке послове за реализацију овог програма  и пројеката као и надзор над 

извршењем уговорених обавеза спроводи Општинска управа Нова Варош и Одељење за инвестиције и јавне набавке. 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

 НОВА ВАРОШ 

БРОЈ 1. НОВА ВАРОШ, 20. ЈАНУАР  2017. ГОДИНЕ 
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 6. Програм објавити у "Службеном листу општине Нова Варош". 

 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-5/8/2017-03 од 18.01.2017.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Општинског већа 

         Радосав Васиљевић, с.р. 
******************************************************************************************************* 

2 
Пречишћен текст Одлуке о радном времену угоститељских објеката садржи:  

 

Одлуку о радном времену угоститељских објеката („Сл.лист општине Нова Варош“, бр.6/2009), Одлуку о измени 

и допуни одлуке о радном времену угоститељских објеката („Сл.лист општине Нова Варош“, бр.6/2014), Одлуку о 

измени и допуни одлуке о радном времену угоститељских објеката („Сл.лист општине Нова Варош“, бр.21/2016) и 

Одлуку о измени и допуни одлуке о радном времену угоститељских објеката („Сл.лист општине Нова Варош“, 

бр.27/2016),  

 

 

О Д Л У К А 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

(Пречишћен текст) 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се распоред, почетак и завршетак радног времена у угоститељским објектима на 

територији општине Нова Варош («у даљем тексту: радно време). 

 

Члан 2. 

Под радним временом у смислу ове Одлуке, сматра се време у коме угоститељски објекти морају бити отворени. 

Радно време утврђено у складу са овом Одлуком мора бити истакнуто на улазу у објекат, као и на видном месту 

унутар објекта. 

Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена мора се поштовати. 

Члан 3. 

Рад у објекту у коме се обавља угоститељска делатност, мора бити организован, тако да не ремети кућни, 

комунални и јавни ред и мир, у складу са прописима који уређују ову област. 

О одржавању реда из предходног става овог члана, дужан је да се стара предузетник који обавља делатност у 

једном од објеката из става 1. овог члана. 

Предузетник који при промету алкохолних пића, која се троше на лицу  места, даје алкохона пића очигледно 

пијаном лицу или малолетном лицу које није навршило 16.  година живота, чини пекршај из члана 11. Закона о јавном 

реду и миру («Службени гласник РС», 51/92 и 101/05»). 

 

УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ 

 

Члан 4. 

 Угоститељским објектом у смислу ове Одлуке, сматра се објекат, просторија, односно простор  који је према 

пропису о категоризацији угоститељских објеката – објекат за смештај, храну и пиће. 

 Угоститељски објекти се разврставају у: 

1. Угоститељске објекте за смештај, 

2. Угоститељски објекти за исхрану и пиће. 

 

Угоститељским објектима за смештај сматрају се: хотел, мотел, пансион, камп, собе за изнајмљивање и  други 

објекти намењени одмору и рекреацији посебних категорија корисника. 

Угоститељски објекти за исхрану и пиће су: ресторан, кафана, бифе, бар, пицерија, пивница, кафе-

посластичарница, печењара, млечни ресторан, експрес ресторан, ресторан за самопослуживање, објекти за брзу 

припрему хране, киоск, и слични угоститељски објекти, у складу са  Правилником о разврставању  минималних услова о 

категоризацији угоститељских објеката («Сл.лист РС», бр. 66/94,  3/95 и 31/05»). 

 

Члан 5. 

 Утврђује се радно време угоститељских објеката у следећим интервалима:  
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 "Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића, ресторани, дискотеке, ноћни клубови и ноћни 

барови у градској зони (дефинисана таблама за улазак и излазак из града) раде сваким радним даном од 06,00 до 24,00 

часа, а у дане викенда (петак на суботу и субота на недељу) раде од  06,00 до 01,30 часа“.  

Ограничење рада угоститељских објеката неће се односити за време новогодишњих, верских празника као и 

у дане одржавања манифестације „Златарфест“, када је истим дозвољен рад непрекидно од 0,00 до 24,00 часа. 

 

 

Члан 6. 

У смислу одредаба ове Одлуке сматра се  да угоститељски објекат ради, односно да је отворен, ако је исти 

откључан и у њему су присутни радници. 

Завршетак радног времена подразумева  да у објекту, у  моменту истека радног времена утврђеног овом Одлуком, 

светла буду упаљена, музика угашена, и да објекат буде закључан и да у њему небуде гостију.  

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење  Општинске управе  надлежно за инспекцијске послове.  

Инспекцијску контролу над применом ове Одлуке  врши комунална инспекција. 

У вршењу инспекцијског надзора  комунални инспектор  овлашћен је да: 

1. контролише да ли се власници, односно корисници  објекта придржавају  радног времена утврђеног 

овом Одлуком; 

2. наложи утврђивање распореда радног времена, односно његово усклађивање према условима 

утврђеним овом Одлуком; 

3. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за повреду одредаба ове Олуке, односно изрекне и 

наплати новчану казну на лицу места; 

4. предузима и друге законом прописане мере. 

 

 

 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 7. 

За прекршај из члана 2. 3. 5. и 6.  ове Одлуке  казниће се: 

-одговорно лице у правном лицу, односно одговорно лице код предузетника новчаном казном у износу од 

25.000,00 динара 

 -правно лице новчаном казном у износу од 150.000,00 динара 

 -предузетник новчаном казном у износу од 75.000,00 динара“  

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да  важи Одлука о радном времену  угоститељских објеката и радњи 

на територији општине Нова Варош («Општински сл.гласник», бр. 2/97, 2/01, 6/01, 10/01, 8/02, 8/04, 6/05, 11/05, 7/06 и  

(«Сл.лист Општине Нова Варош», бр. 2/09). 

 

Члан 9. 

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

 

 

 

 Број:06-47/2016-02 од 26.12.2016. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Никола Јелић, с.р. 
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Издавач: Општина Нова Варош, Нова Варош, Карађорђева 32 

Одговорни уредник: Милка Радић 


