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Ппдрушје Нпвпд Пазара карактеристище велика разнпликпст, са израженпм дпминацијпм 
брдских и планинских пбласти.Присутна је привредна неразвијенпст, кпја је услпвљена 
насељима без станпвнищтва сппспбнпг за развпј града и целпг Ращкпг пкруга. Све тп пптише пд 
лпще инфраструктуре путнпг сапбраћаја (земљани и макадамски путеви),затим 
впдппривредне енергетске и телекпмуникаципне ппвезанпсти. 

Један пд најважнијих прпблема кпмуналнпг уређеоа прпстпра и защтите живптне средине,је 
интегралнп управљаое птпадпм.Тп ппдразумева систематскп рещеое,санацију ппстпјеће 
деппније и уклаоаое дивљих деппнија.Мпра се тежити интегралнпм управљаоу кпмуналним 
птпадпм,какп у урбанпм такп и у руралнпм ппдрушју,а све у складу са принципима Наципналне 
стратегије управљаоа птпадпм прпписане пд стране Владе Републике Србије из 2003 гпдине. 
Неппхпднп је и ппщумљаваое пдређених ппврщина у циљу спрешаваоа ерпзије земљищта, 
щтп би дпвелп дп  прпизвпдое бипмасе, кап једнпг нпвпг пблика пбнпвљиве енергије. 

Примери дпбре праксе,су ппщумљаваоа из 2013 И 2016 гпдине, кпје је финансирап Eu-Progres 
где је у пквиру пвих прпјеката, на ппдрушју Нпвпг Пазара ппщумљенп  210 hа и изграђенп 10 
прптив-ерпзипних брана, у циљу спрешаваоа ерпзије . 

Град Нпви Пазар налази се у југп-западнпм делу централне Србије и заузима ппврщину пд 
741.7 км2. Пвп ппдрушје припада сливу реке Ращке. У реку Ращку уливају се: Људска река, 
Јпщаница, Трнавска река и Дежевска река са свпјим притпкама и пптпцима. Правац пружаоа 
дплине реке Ращке је северпистпк-југпзапад.Раздваја прпстпр града на северпзападне и 
југпистпшне брдскппланинске целине.На истпку се прпстире планински масив Рпгпзна (са 
највећим врхпм Црни врх -1469 м. н. В.)у серевпзападнпм делу су пбрпнци Гплије (са највећим 
врхпм Кула  пд 1674 м.н.в), а на западу пбрпнци планине Нинаја. 

Град Нпви Пазар на истпку се граниши ппщтинама Леппсавић и Ращка, а на северу ппщтинпм 
Иваоица. Западна граница је са ппщтинпм Сјеница и јужна са ппщтинама Звешан, Зубин Пптпк 
и Тутин. 

Ппљппривреднп земљиште и ппљппривреда 

Дугпрпшни и пснпвни циљ, у пбласти защтите и кприщћеоа ппљиппривреднпг земљищта, 
затим развпја ппљппривреде, је пшуваое и унапређеое лпкалних ресурса за прпизвпдоу 
квалитетних ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда. Пствареоем пвпг, ппбпљщаће се  
материјални и спцијални услпви живпта  сепскпг станпвнищтва. 

Пплазећи пд кпнцепта пдрживпг ппљппривреднпг и руралнпг развпја, пснпвни циљ пбухвата 
следеће ппсебне циљеве: 

 Ускладити нашин кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта с прирпдним ппгпднпстима, 
кап и са пгранишеоима и развпјним пптребама лпкалне заједнице, у пвпм слушају града 
Нпвпг Пазара; 

 Ппвећати кпнкуретнпст целпкупне аграрне ппнуде ; 

 Максималнп искпристити све ппгпднпсти хетерпгених агрпекплпщких услпва; 

 Пптребу псниваоа и мпдернизацију прерађивашких капацитета,усвајаоем савремених 
стандарда квалитета хране и инвестираоем у развпј пптребне сапбраћајне, технишке и 
тржищне инфраструктуре; 
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 Стална тежоа  ппбпљщаоу материјалнпг и друщтвенпг статуса сепскпг станпвнищтва, 
ппдрщкпм фпрмиоаоу ппрпдишних газдинстава, са здравпм екпнпмскпм 
структурпм,крпз ппларизацију аграрне структуре и диверсификацију екпнпмских 
активнпсти на руралнпм ппдрушју; 

 Защтита, пшуваое и негпваое прирпдне хетерпгенпсти, културнп истпријскпг 
идентитета и све- укупних прирпдних и ствпрених вреднпсти руралнпг прпстпра;  

 Прпмпвисаое улпге и знашаја мултифункципналне ппљппривреде у пплитици 
интегралнпг управљаоа прирпдним ресурсима, кпја је усмерена на ппщте ппбпљщаое 
стаоа живптне средине  на теритприји града Нпвпг Пазара; 

 Блиска сарадоа и усппстављаое партнерства лпкалних актера из јавнпг и цивилнпг 
сектпра при утврђиваоу и спрпвпђеоу лпкалне стратегије (планпви интегралнпг 
руралнпг развпја, кпјима се индентификују пптребне мере ппдрщке у ппгледу 
инвестиција на газдинствима, преузимаое газдинства пд стране младих 
ппљппривредника, струшне пбуке, ппстанка ппљппривредне прпизвпдое на 
ппдрушјима супшеним са екплпщким пгранишеоима, мпдернизацију прераде и 
пласмана ппљппривредних прпизвпда , унапређеое услпва живпта на селу и др. 

 
Слика 1. Затрављивање пашњачких површина у циљу спречавања ерозије и  

побољшања травног покривача 

 

На ппдрушју Нпвпг Пазара у циљу спрешаваоа ерпзије на ппљппривреднпм земљищту , а пре 
свега на пащоацима,неппхпднп је приступити прпцесу затрављиваоа,тј.да се на ппгпдним 
ппврщинама убаци семе трава, кпје ће фпрмираним бусенпм задржавати псипаое плпднпг 
земљищта. 
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Такпђе је пптребнп  разгранишити  ппљппривреднп пд щумскпг земљищта и за свакп 
земљищте дати струшне преппруке у циљу защтите пд ерпзије. 

 На ппјединим ппљппривредним земљищтима, иакп су  стрма, мпгуће  је фпрмирати засаде 
впћа на терасама. Пваква садоа пмпгућила би вищеструку дпбит и спрешила ерпзију 
земљищта. 

2.  Шуме и щумскп земљищте 

Шумама на теритприји града  Нпвпг Пазара  управља кприсник ЈП „Србијащуме” кпји на 
државнпм  земљищту газдује щумама, а на земљищту приватних власника врщи струшнп –
технишке ппслпве  ппверене пд стране Министрства за ппљппривреду и защтиту живптне 
средине – Управа за щуме. 

 Ппщти циљ је пдрживп газдпваое щумама, кпје ппдразумева управљаое и кприщћеое щума 
и щумскпг земљищта, такп щтп ће нашинпм и пбимпм газдпваоа пшувати бипдиверзитет,а 
прпдуктивнпст,пбнављаое,виталнпст и пптенцијал щума задржати на нивпу кпји задпвпљава  
пдгпварајуће екплпщке, екпнпмске и спцијалне пптребе, какп на лпкалнпм, такп и на 
наципналнпм нивпу.  

Пснпвни циљеви: 

 Унапређеое стаоа ппстпјећих щума, крпз пблик неге, защтиту пд бплести , щтетпшина и 
пд прекпмернпг кприщћеоа; 

 У складу са Стратегијпм п ппщумљаваоу у Републици Србији ппвећаое ппврщина ппд 
щумпм (ппщумљаваоем гплети). 

Пплазећи пд пснпвних циљева и стаоа щума на теритприји Нпвпг Пазара, ппсебни циљеви  
газдпваоа шумама су: 

 Пшуваое и защтита пснпвних прирпдних вреднпсти бипдиверзитета; 

 Трајна и максимална прпизвпдоа  бипмасе и  складищтеое угљеника; 

 Пшуваое прпизвпднпг пптенцијала станищта, пре свега спрешаваое ерпзије земљищта; 

 Защтита земљищта пд впдне ерпзије, крпз затрављиваоа и ппщумљаваоа; 

  Изградоа нпвих прптиверпзипних брана; 

 Пдржаваое разнпрпдне слике предела и ппвећаое туристишкпг пптенција града Нпвпг 
Пазара; 

 Адекватнп кприщћеое щума у рекреаципне и здравственп- туристишке сврхе, ( 
кпмплекс щума пкп Нпвппазарске баое и на Гплији). 

Парк прирпде Гплија се прпстире на ппдрушју града Нпвпг Пазара.  Циљеви гајеоа шума у 
Парку прирпде Гплија су: 
 

 Пшуваое диверзитета предела , станищта,присутних врста и щумских екпсистема; 

 Уређеое предела;  

 Кпнтрплисанп кприщћеое укупнпг пптенцијала щума за рекреацију и туризам. 
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Ппщумљаваое гплети је прпцес ствараоа нпвих култура, на пащоацима,кпје треба привести 
намени, у првпм реду ради спрешаваоа ерпзије земљищта.Биљке ће везивати земљищте,а 
касније на тпм земљищту пдбацивати свпје лищће, гране и иглице,задржавати 
впду,прпизвпдити бипмасу, кпја ће у себе „упијати” угљеник, не дпзвпливщи му да се везује за 
кисепик и ствара ЦП2. Такп ће  пслпбпдити знатне кплишине  кисепника,те ствприти дпм за 
мнпге биљне и живптиоске врсте. 

 

 
Слика 2.  Пошумљавање на потезу села Ситниће код Новог Пазара 

 

На ппдрушју Нпвпг Пазара впди се рашуна п ппщумљаваоу,гплети, какп у приватнпм такп и на 
земљищту кпјим газдује ЈП „Србијащуме”.Радпви на државнпм земљищту  планирају се на 
пснпву ПШПП и ПШПП и пне су за кприсника щума пбавезујуће. 

На приватним парцелама садни материал за ппщумљаваое пбезбеђује Министарствп 
ппљппривреде и защтите живптне средине, прекп ЈП „Србијащуме” и Ппкрета Гпрана града 
Нпвпг Пазара. 

На тај нашин дат је знашајан дппринпс спрешаваоу ерпзије на ппдрушју Нпвпг  Пазара. 
Ппдизаоем нпвих щума и ппстиже се јпщ некпликп ппщте кприсних функција щуме . 
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Слика 3 Пошумљавање голети на потезу Голије код Новог Пазара 

 

 
Слика  4. И поред тога што је багрем инванзивна врста и даље се врши пошумљавање садницама 

багрема на подручју Новог Пазара 
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У табели брпј 1 и 2 дат је преглед ппщумљаваоа у тпку 2016 гпдине, пп свим аспектима 
(ппщумљаваое гплети, мелипрација деградираних щума и санација ппжарищта крпз прпграм 
ппщумљаваоа).  Упшенп је да су ппстигнути дпбри резултати , да такав темпп треба  настави, 
кап и да се впди брига п пдржаваоу нпвпфпрмираних култура, кпје се адекватнп шувају пд 
биљних бплести, щтетпшина и ппжара. 

Санација ппшумљаваоем  ппжаришта у тпку 2016 гпдине 

У тпку 2016 гпдине на ппдрушју Нпвпг Пазара,врщенп је ппщумљаваое гплети кап и санација 
ппврщина захваћених ппжарпм. У табели 1 и 2 дати су прегледи тих радпва. 

Табела 1.  Ппщумљаваое и санација ппжарищта 

Редни 
брпј 

Газдинска јединица Пдељеое/пдсек Ппвршина 

1 Нинаја  Кпзник 27/а 13,61 

2 Турјак Врщине 2/б 1,00 

3 Дебељак Меденпвац 34/а 0,80 

4 Дебељак Меденпвац 34/б 0,83 

5 Дебељак Меденпвац 34/ц 3,00 

Укупнп: 18,24 

 
 
Ппщумљаваое гплети у щумама у приватнпм власнищтву, ппщумљаваое у прганизацији 
Ппкрета гпрана и крпз прпјекат Eu Progres 
 

Табела 2. Ппщумљаваое гплети на ппдрушју Нпвпг Пазара  
у тпку 2016 гпдине 

Реднп 
брпј 

Прганизација hа 

1 Приватне парцеле -Србијащуме 27.56 

2 Ппкрет гпрана  47.86 

3 Eu -progres 80.52 

Укупнп 155.94 

 

Из прилпженпг се види да је у тпку 2016.гпдине на ппдрушју Нпвпг Пазара ппщумљенп 174,18 
hа . Засађенп је 435.500 садница (смрше, бпра и багрема).Ппређеоа ради тп је 3,4 саднице пп 
глави ставника града Нпвпг Пазара, щтп и није малп. 

Пвакав тренд треба наставити, щтп ппдразумева ппвећаое буднпст и усмераваое ппсебне 
пажое на пшуваое нпвпфпрмираних култура,кпје ће дати свпј максимум у спрешаваоу ерпзије 
земљищта и другим ппщтекприсним функцијама. 
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Крпз прпграме Министрства пптребнп је псмислити едукацију лпкалнпг станпвнищтва, кап и 
щкплске пмладине, п знашају ппщумљаваоа, фпрмираоа нпвих щума,ппјаве ерпзије, ппјаве 
щумских ппжара  и ппщтег пшуваое прирпде. 

 

Шумски ппжари кап узрпчници ерпзије предела и шумскпг земљишта 

Какп у пкружеоу,такп и на ппдрушјеу Нпвпг Пазара,сведпци смп све шещћих ппјава 
ппљппривредних и щимских ппжара, щтп је делпм ппследица глпбалнпг загреваоа, јер су лета 
све тпплија и са маое влаге.Ппвећаое ппврщине ппд щумпм има знашаја , али самп акп се 
пбезбеди адекватна защтита щума пд ппжара.Услед ппжара ,унищтава се целпкупна бипмаса, 
страда биљни и живптински свет, али истпвременп се птвара мпгућнпст за ппјаву ерпзије и 
пднпщеое кпмплетнпг хунуснпг земљищта кпје је векпвима нагпмилаванп.Птежава се 
ппступак санације ппжарищта нпвим ппщумљаваоем и фпрмираое нпве стабилне састпјине . 

Ппсле свакпг ппжара у щуми, првп щтп треба защтитити је плпднп земљищте.Пнп је пснпв за 
фпрмираое нпве щуме. Акп се ту закасни и препусти се слушају, ппследице су пгрпме у 
екпнпмскпм и екплпщкпм смислу.Кпд щумскп узгпјних радпва припритет треба дати санацији 
ппжарищта у пднпсу на све друге видпве рада, јер кпд ппщумљаваоа гплети и других видпва 
санације не ппстпји знашајнија ппаснпст пд ппјаве ерпзије. 

 

 
Слика 5.   Пожар који је кренуо са пољопривредног земљишта преноси се на шуму. На стрмом терену, 

после пожара, ерозија врло брзо однесе сво  земљиште 

 

Кпд ппщумљаваоа ппжарищта, кап и других ппщумљаваоа, неппхпднп је впдити рашуна да се 
ппщумљаваое пбавља са лищћарским врстама дрвећа. Пбавезна је и садоа впћкарица у 
ппменутим састпјинама. Ппзнатп је да су у састпјинама са лищћарским врстама, ређи щумски 
ппжари, да их је лакще гасити и да су ппследице у екпнпмскпм и екплпщкпм ппгледу знатнп 
маое. 
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Слика 6. Природна састојина црног бора (површина захваћена пожаром јаког  интензитета 

 
 
 
Впде и впдппривредна инфраструктура 
 
Ппдрушје Нпвпг Пазара бпгатп је впдпм, щтп пбавезује да се впди рашуна п защтити река 
извприщта и акумулација. Пснпвни циљ је интегралнп кприщћеое, уређеое и защтита впдних 
ресурса на целпм ппдрушју града Нпвпг Пазара, щтп ппдразумева вище наменски систем  кпји 
је пптималнп уклппљен у пкружеое и усклађен са свим другим кприсницима прпстпра. Уједнп 
је уклппљен и у впдне системе вищег реда утврђене Впдппривреднпм  пснпвпм  Републике 
Србије и Прпстпрним  планпм  Републике Србије. 
 
Кљушни циљеви и критеријуми интегралнпг кприщћеоа, уређеоа и защтите впдних ресурса су 
следећи: 
 

 Защтита извприщта реке Ращке и защтита оенпг слива на ппдрушју града Нпвпг 
Пазара,ппгптпву щтп се град Нпви Пазар снабдева са пвпг извприщта питкпм впдпм, и 
щтп низвпднп низ реку Ращку ппстпје два рибоака калифпрнијске пастрмке; 

 Трајнп рещеое снабдеваоа впдпм свих насеља, са пбезбеђенпщћу ппщтинскпг центра 
Нпвпг Пазара пд 97% и редукцијама пптрпщое у кризним перипдима пд максимум 
30% и пбезбеђенпщћу сепских насељапд 95%. Пвај прпблем је скпрп рещен уз ушещће 
међунарпдних дпнатпра кпји су финансирали радпве на филтерскпм ппстрпјеоу, 
ппјашаоу бустер-станицама и радпвима на рекпнструкцији и ппвећаоу капацитета 
захвата на извпру реке Ращке; 
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 Снабдеваое индустрије на ппдрушју града са пбезбеђенпщћу пд 95% дп 97%, с тим да 
се из впдпвпда мпже дпзвплити снабдеваое самп пних индустрија кпјима је 
неппхпдна впда највищег квалитета (прпцеси припреме хране, итд.), а пстали 
индустријски пптрпщаши се упућују на технплпщку впду из впдптпка, дпк индустријски 
пптрпщаши већих кплишина технплпщке впде немају мпгућнпст за развпјна ппдрушју 
града.Пвде је упшен прпблем да технишке впде скпрп и нема, већ се за све кпристи 
впда виспкпг квалитета, щтп ппвећава ппједине трпщкпве у неким привредним 
делатнпстима; 

 Трајнп пбезбеђеое квалитета свих ппврщинских и ппдземних впда задржаваоем свих 
впдптпкпва на ппдрушју града у I и II класи квалитета; 

 Защтита квалитета впда свих извприщта и слива Људске реке, планиранпг извприщта 
републишкпг знашаја.Пптребанп је урадити катастар свих извприщта на теритприји 
града Нпвпг Пазара; 

 Пптпуна санитација насеља у складу са лпкалним услпвима и пгранишеоима;  

 Защтита пд ппплава Нпвпг Пазара пд двестпгпдищоих великих впда (Qвв 0,5%)Ращке и 
оених притпка, а псталих насеља крај впдптпка пд стпгпдищоих великих впда (Qвв1%) 
Јпщанице и педесетпгпдищоих великих впда (Qвв 2%) псталих река. У тпм правцу је 
ппследоих гпдина на притпкама кпје се уливају у реку Ращку саграђенп 10 
прптиверпзипних брана и тп: 

 
Бране саграђене  2014.гпдине : 
 

 Брана на Избишкпј реци; 
 Брана на Трнавскпј реци; 
 Бране на Јпсанишкпј реци;  
 Преграде на Тущимскпј реци; 
 Габипни кап преграде на Јпвскпј реци. 

 
 Радпви на бранама у 2016. гпдини: 

 Преграда на Цвроскпј реци; 
 Брана мала на Крущевашкпј реци; 
 Брана на Себешевскпј реци; 
 Брана на Љутскпј реци; 
 Преграда на Јусуф пптпку. 
 
 

Захваљујући пвим бранама  Нпви Пазар пд 2014 гпдине дп данас није имап прпблем са 
ппплавама. 
 
Лпкална сампуправа мпра впдити рашуна п редпвнпм шищћеоу и пдржаваоу пвих брана,какп 
би у свакп дпба биле спремне за пријем велике кплишине впде, какп би ублажиле и успприле 
оен прилив дп насељених места и града Нпвпг Пазара,у кпм је ранијих гпдина дплазилп дп 
великих ппплава. 
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Слика 7. Брана у изградњи 

 
 

 
Слика 8. Пластичне флаше као резултат несавесних грађана који немају навику да сакупљају и предају 

амбалажу за рециклажу 
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Слика 9.   Запуштена брана на Трнавској реци изграђена је 2014 године 

 

Наппри кпји се шине на ппдрушју града Нпвпг Пазара, евидентни су у ппљппривреди, 
щумарству и впдппривреди. У реализацији прпграма,пуну ппдрщку дпбијају пд надлежнпг 
Министрства Ппљппривреде и защтите живптне средине, а пна се пгледа у оихпвим 
прпграмима и финансијским средствима. 
 
Ппред тпга у циљу пшуваоа и защтите живптне средине, на целпј теритприји града Нпвпг 
Пазара , пптребнп је урадити катастар загађиваша, пптпм дати предлпге за рещеое и стални 
надзпр у спрпвпђеоу закпнских прпписа кпји се пднпсе на пшуваое живптне средине. 
 
Нпви Пазар нема развијену тещку индистрију, па с тпга и нема некпг великпг загађиваша , али 
има дпста загађиваша у пбласти  прпизвпдое намещтаја, чинса, пбуће и других делатнпсти. 
Оима је пптребнп  пмпгућити и ствприти услпве да свпјпм  делатнпщћу имају најмаои мпгући 
щтетни ефекат пп пкплину. 
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Слика 10. Изградња брана на 5 притока реке Рашке 

 
Загађивачи  на  теритприји Нпвпг Пазара  
 

1. Прпизвпђачи   намештаја 
 
Прпизвпђаша намещтаја на теритприји града Нпвпг Пазара има 19.Углавнпм су тп мали 
ппрпдишни  ппгпни, изузев тапетарија: Нуманпвић и Тахирпвић. Сви пни тврде да ппщтују све 
стандард п защтити живптне средине. Дпбрп је щтп пве две велике тапетарије имају свпје 
мини ппгпне за прпизвпдоу брикета. Захваљујући пвим мини ппгпнима  пд псталих 
прпизвпђаша прикупљају сав птпад  у дрвнпј индустрији и кпристе га за прпизвпдоу. Дп 
недавнп је тај птпад пдлаган ппред река и на дивљим деппнијама. 
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Табела 3. Прпизвпђаши намещтаја у Нпвпм Пазару 

PB Назив фирме Седищте фирме Матишни брпј 

1 BIRO STIL Впјкпвашка 174 54888368 

2 D RVOSAN Иванша бб 51882741 

3 IN-CO 7.јул 40 57037962 

4 MUNIŠEVIĆ Саве Кпвашевића бб 5122983 

5 NUMANOVIĆ TAPETARIJA Руђера Бпщкпвића бб 51885503 

6 TAHIROVIĆ TAPETARIJA Херцегпвашка 92 20132973 

7 AVIS D.O.O. Дпјевише бб / 

8 DEKOR Трнавски пут бб 51080050 

9 TAPETARIJA ZAGAREVIĆ Митрпвашка 74 54324693 

10 HB DEKOR  селп Бајевица бб. 54886918 

11 UNIKAT Дпситејева 21 51882555 

12 RISTOVIĆ Стевана Немаое бб 55963533 

13 NOVITET Дпситејева 29 51083691 

14 EUROSAN / 54749333 

15 NAMEŠTAJ Руђера Бпщкпвића 140 14056790 

16 DINO AS Ђурђеви ступпви 55 56480692 

17 POLET Черкез Махала 40 56739777 

18 SALON STIL Ппбрђе бб 54472927 

19 Almira Ппбрђе  бб  

 
 
2. Прпизвпдоа  џинса 
 
Прпизвпдоа  чинса заузима важнп местп у привреди Нпвпг Пазара.Оу карактерище 
уситоенпст ппгпна и тежоа свакпг ппјединашнпг прпизвпђаша да запкржи свпј прпизвпдои 
прпграм , па такп имамп велики брпј камеоара кпје загађују реке у Нпвпм Пазару, уместп да су 
се дпгпвприли да фпрмирају удружеое и да направе једну велику камеоару за услуге свих 
прпизвпђаша чинса.  На тај нашин би имали бпљу защтиту живптне средине . 
 

Табела 4. Прпизвпђаши чинса у Нпвпм Пазару 

Назив фирме Седищте фирме Матишни брпј 
загађиваша 

BOŠA Митрпвашка бб 6164611014 

ANTILOP 7.јул 2 51484991 

E.S.E. Вищеградска 15 51084012 

CAR 1.мај 41 51886330 

BELMA Дпјевиће бб 51336160 

BRAVO Сарајевска бб. 51886097 

MAJA Алексе Шантића 2 54472862 

KOBRA-K Јалија 52 51231163 

TAMARIS Дубрпвашка 421/4 54888198 

ENKO Трнава бб. 51230957 

EN-NER-FOREVER Нарпдни фрпнт бб. / 

ECCO JEANS Емина Речепагића 93 51080840 

BROSS MIKAN Трнава бб. 17617320 

BRUG JOIN Дубрпвашка 24 17270290 

OKTAN ДимитријаТуцпвића / 
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Назив фирме Седищте фирме Матишни брпј 
загађиваша 

EXIT Михајла Пупина бб 17135066 

JASMIN Руђера Бпщкпвића 146 14651079876 

DEA PROMET Руђера Бпщкпвића 248 24817213989 

ZEMAX Станице Спаспјевић 1 17005634 

DENIS Нарпдни фрпнта бб 17101714 

STONE Реље Крилатице 85 8351484657 

STRONG Черкез Махала 4 51484592 

NERKO Мпще Пијаде 14 075998383 

CONSULT JEANS Кеј скппских жртава 26 51082613 

ROMA Митрпвашка Ц2/16 51889231 

BEST JEANS Пслпбпђеоа 88 17118196 

VERONA JEANS Впјкпвашка 24 51080769 

DNT Рајка Ацкпвића 66 5869484 

DURANTEX Мпща Пијаде 11 54185839 

IFBI Цетинска 30 51082650 

NINO COMERC Јпщанишки Кеј 07694695 

PASSAGE Дубрпвашка 32 543185731 

CONS Рајка Ацкпвића бб 51882547 

CON DESING Генерала Живкпвића 42 / 

AMKO Хилма Рпжајца 82 51885240 

ELAN Хачет 3 5447245 

AZZURO Впјкпвашка 36 56274294 

HATEX Мпща Пијаде 39 51079612 

DENIM LIZARD 2000 Ивана Гпрана Кпвашића 2 51084497 

STEP Јашима Ристпвића бб / 

MIRADž Јпщанишки Кеј бб 51883039 

BRUNO Свпјибпр 116 51084462 

HIS Дубрпвашка 16 51840160 

ARMANO селп Рајћинпвише 52492459 

MOKI Руђера Бпщкпвића 27 54186959 

OPS селп Бајвица 51084195 

MODEL Шестпвп 51337425 

CDM Алекса Шантић 20 51702379 

LEVIS DENIM Бпсанска 38 51885988 

SAJO DžINS Бпсанска 26 51885961 

KEN MARŠAL Јпщанишки Кеј 36/А 51885643 

DEKA СрђанаСтпјанпвића 1254472617 

DLAS JEANS селп Бајвица 54472986 

ELIF 37.Санчашке Дивизије 56274006 

BEĆO 7. јул бб 57038721 

COBRA JEANS 8. март 74 51883918 

INSEL Руђера Бпщкпвића бб 51884884 

WANTED JEANS Дубрпвашка 414/7 / 

MC Ппилска 6 1728563 

UNICCO Спппћанска  30 55167893 

ETEX Емина Речепагића 49 55767770 

EMIL Милпща Пбилића 3 54473133 
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Назив фирме Седищте фирме Матишни брпј 
загађиваша 

ASTOR Златарска бб 54886071 

NAMA селп Јпщаница 54885997 

LEJKEN Александра Ђукића 37 54886837 

HOLIDEJ Дежева бб 51081757 

BINE селп Јпщаница 54149317 

AXTEX Ппстенска 40 54749201 

LEVIS 2000 Мур бб 54749198 

AKIMED Пријеппљска 2 54747128 

ALDINA Миладина Радулпвића 107 54472943 

LEDIS Мур бб 54472706 

 
 
3.Туристичке   агенције 
 
Туристишке агенције саме пп себи неби требалп да су велики загађиваши, међутим треба знати 
да свка туристишка агенција, ппседује и свпје аутпбусе за превпз путника, те из тпг разлпга 
свакакп мпра се и оима ппсебнп ппзабавити. 
 

Табела 5. Туристишке агенције у Нпвпм Пазару 

Назив фирма Адреса  Матишни брпј 

AlPE TOURS Дубрпвашка  409//10 061/40149 

BENKO TOURS Рифата Бурчевића 39 06960537 

DELONTRANS Рифата Бурчевића 14 7637322 

GAMEX Нпвппазарска баоа 7 063358306 

INTERSAN / 17296574 

KIMMEL TOURS Стевана Немаое 07396350 

PEJIĆ TOURS Мур бб 171256386 

SANDžAKTRANS Стевана Немаое бб 07253770 

SPORT TURIST Рифата Бурчевића 2  07368887 

 
4. Тргпвина на великп и малп 
 
Тргпвине на великп и малп представљју ппсебан прпблем кпји се мпра щтп пре рещити.Кпд 
оих је велика кплишина разлишитпг пдпада.Примећенп је да у близини оихпвих центара не 
ппстпје дпвпљни капацитети кпнтејнера, кап и тп да на мнпгим местима не ппстпји мпгућнпст 
разврставаоа птпада. Оихпв велики недпстатак је щтп јпщ нису псмислили мпдел да се кпд 
оих пткупљује празна пластишна амбалаже, (флаще), картпнске кутије, стаклп и другп.  
 

Табела 6. Тргпвине на великп и малп у Нпвпм Пазару 

Назив фирме Адреса  Мат брпј 

ĐULOVIĆ Саве Кпвашевића бб 18543233 

PARADISSO СтеванаНемаое 42 20173289 

PRIMA Кеј Скппских жртава бб 6841147 

KOZMETIKA LjAJIĆ Мпще Пијаде 6 56480668 

LUX MARK Ђурђеви ступпви 28 57038438 

UNIJA Бпсанска 4 / 

RAMOVIĆ TRGOVINA  Крагујевашка 50 56480633 



17 

 

Назив фирме Адреса  Мат брпј 

KOP PROMET Ћире Раткпвић 10 06125239 

MILINO KOMERC Дубрпвашка 33  

CAKAN PROMET Меща Селимпвића бб 07864531 

SMR TUTIĆ Дубрпвашка 423 / 

 
4. Бензинске  пумпе 
 
Бензинске пумпе јесу велики загађиваши И пптребнп је ппзитивним закпнским актима 
регулисати да ппщтује стандард защтите живптне средине.Пптребнп је да пни пд свпг прпфита 
издвајају пдређен прпценат за финансираое лпкалних екплпщких прпјеката, такп би свпјим 
примерпм ппказали да впде рашуна п пћуваоу прирпде. 
 

Табела 7. Бензинске пумпе у Нпвпм Пазару 

Назив фирме Адреса Матишни брпј 

JUGOPETROL Саве Кпвашевића 08049904 

KVELE PETROL Кеј скппских жртава  бб 07659008 

SADOVIĆ PETROL Дубрпвашка бб 20215828 

LUKOIL PETROL Стевана Немаое бб  

NIS PETROL Саве Кпвашевића бб 20084693 

AS GAS-PROM Мур бб  

DRAGOLOVČANIN PETROL Ппбрђе бб  

BALIĆ PETROL Дпјевиће бб 20165413 

PRIMA  Магистрални пут М22 бб  

MN PETROL Дубрпвашка бб  

 
6. Месаре Нпви Пазар 
 
У Нпвпм Пазару је не ппстпји адекватнп местп за складищтеое кланишнпг пдпада. Пн се засада 
пдлаже на деппнији  „Гплп брдп” кпја је сама пп себи прпблематишна јер се налази на 
надмпрскпј висини пд 1300 m, услед културе смрше , на земљищту где су присутне ппдземне 
впде и где је извпр реке Јпщанице, изнад нивпа језера Газивпде. Пптенцијална је ппаснпст да 
се пд ое загади целп ппдрушје. Лпкална сампуправа мпра ппд хитнп прпнаћи рещеое за 
санираое пве деппније, кап  и да  прпнађе адекватнп рещеое за савремену деппнију. 
 

Табела  8.  Месаре у Нпвпм Пазару 

Назив  Aдреса 

AL NER 1 мај 108 

LAGUNA Мехмеда Алибащића бб 

SAMKO 7 ЈУЛ 

MISIRLIĆ Шабана Кпше 2 

BOJADžIĆ HAJDIN 1 мај 10 

NEZIROVIĆ Градска 

NEZIROVIĆ BAHRIJA 1 мај 18 

NIHKO 1 мај 46 

MISIRLIĆ IZET 1 мај 3 

ZAMO SEVDA PLOJOVIĆ Кеј Скппских жртава 2 

RIS Руђера Бпщкпвића 
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Из свега изнетпг мпжемп закључити да ппд хитнп мпрамп наши рещеое за пшуваое 
ппљппривреднпг и щумскпг земљищта, какп би пнп билп щтп сппспбније да буде у функцији 
прпизвпдое ппљппривредних  щумских врста дрвећа, билп да се ради п прпизвпдои здраве 
хране или за прпизвпдоу бипмасе, али мпрамп тежити циљу да прпизвпдимп здраву храну у 
щтп вешем пбиму и максималну прпизвпдоу бипмасе пп јединици ппврщине, трудећи се да се 
свкп пптенцијлнп земљищте идеалнп и на најквалитетнији нашин приведемп свпјпј намени. 

 Акп земљищте успещнп сашувамп пд прпцеса ерпзије, щуме сашувамп пд ппјаве ппжаре, 
недпзвплимп да земљищте,впду и ваздух загадимп, раципналнп кпристимп све прирпдне 
ресурсе, пнда сигурнп мпжемп рећи да нащи резултати у пшуваоу и защтити живптне средине 
нису изпстали. 

На ппдрушју Нпвпг Пазара има ппзитивних примера на пшуваоу и защтити земљищта пд 
ерпзије , и уппщте примера на защтити живптне средине. Међутим све је тп јпщ увек 
недпвпљнп и пптребнп је да респрнп министарствп Ппљппривреде и защтите живптне 
средине, крпз свпје прпјекте кап и прпјекте у сарадои са међунарпдним прганизацијама, 
укљушијући лпкалну сампуправу и невладин сектпр кап и струшне и наушне институције у циљу 
рещаваоа нагпмиланих прпблема у пвпј пбласти. Пптребнп је да се вище ради на едукацији, 
какп лпкалнпг станпвнищтва,такп и щкплске пмладине да се стварају ппзитивне навике и да се 
впди рашуна п защтити живптне средине. 


