
  
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

1
На основу члана 59. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, и 93/2012), Општинско Веће општине Нова Варош, дана 13.02.2014.године, доноси

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Општине 

Нова Варош на рачун извршење буџета Општине Нова Варош

Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених средстава 

која  су  у  складу  са  Одлуком  о  буџету  Општине Нова  Варош  пренета  у  текућој  фискалној  години,  директним  и 
индиректним корисницима буџетских средстава, а нису утрошена у тој фискалној години. 

Члан 2.
Повраћај  неутрошених  средстава  из  члана  1.  овог  правилника,  врше директни  и  индиректни  корисници 

буџетских  средстава  Општине  Нова  Варош до  истека  фискалне  године,  закључно  са  31.  децембром,  на  рачун  – 
Извршење буџета Општине Нова Варош, број 840-37640-19. 
Износ  неутрошених  средстава  за  повраћај  из  члана  1.  исказује  се на  обрасцу  СВС – Спецификација  враћених 
буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава Општине Нова Варош одговорни су за истинитост и тачност исказаних података у 
Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава.

Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају директним корисницима спецификације враћених 

буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну делатност према разделима, односно главама, односно 
функцијама, односно главним програмима, на Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава, најкасније 
до 10. јануара наредне фискалне године. 

Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава пренета са опредељених апропријација 
два  или  више  директних  корисника  буџетских  средстава  у  обавези  су  да  доставе  Обрасце  СВС  -  Спецификација 
враћених буџетских средстава за сваког директног корисника по јединственом броју буџетског корисника. 

На основу извршених уплата и достављених образаца из става 1. овог члана директни корисници буџетских 
средстава у систему извршења буџета до 20. јануара наредне фискалне године врше корекцију трансфера расхода и из-
датака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима су пренели средства. 

Образац СВС - Спецификација враћених буџетских средстава одштампан је уз овај правлник и чини његов 
саставни део. 

Члан 4. 
Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава који су неутрошена средства 

пренели до истека фискалне године, а који након истека фискалне године нису у систему консолидованог рачуна трезора 
Општине Нова Варош. 

Члан 5. 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Нова Варош“. 

     БРОЈ:06-3/7/2014-03 од 13.02.2014.године
     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

  ПРЕДСЕДНИК

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ

 НОВА ВАРОШ

БРОЈ  1. НОВА ВАРОШ, 20. МАРТ  2014. ГОДИНЕ
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Општинског већа
   Димитрије Пауновић, с.р. 

*******************************************************************************************************
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На основу члана 72. Статута општине  (''Општински службени гласник", бр.  8/2012), у вези са чланом 5. 
Статута Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије,  Општинско веће  општине Нова 
Варош на  седници од 13.02.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И 

ОПШТИНА – САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ

Члан 1.
Општинско веће   општине  Нова Варош потврђује да је Општина  Нова Варош члан Сталне конфе-ренције 

градова и општина – Савеза градова и општина Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22 (у даљем тексту: СКГО).

Члан 2.
Општинско веће општине  Нова Варош потврђује да у складу са Статутом СКГО,  општина  Нова  Варош 

предузима обавезу:

• Да активно доприноси остваривању циљева СКГО;

• Да учествује, у складу са интересовањима, у активностима СКГО;

• Да обезбеди да њени представници обављају функцију у органу СКГО на коју је изабрана општина;

• Да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком Скупштине СКГО;

• Да обавља друге активности које му повере Скупштина и Председништво СКГО.
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Општинском службеном гласнику ".

     БРОЈ:06-3/9/2014-03 од 13.02.2014.године
     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа

   Димитрије Пауновић, с.р. 

*******************************************************************************************************
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На основу члана 72. Статута општине   (''Општински службени гласник",  бр. 8/2012), у вези са чланом 7. 
Статута Националне алијансе за локални економски развој,   Општинско веће  општине Нова Варош на  седници од 
13.02.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ У 

УДРУЖЕЊЕ "НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ" (НАЛЕД)

Члан 1.
     Општинско веће  општине Нова Варош потврђује да је Општина Нова Варош члан  Националне алијансе за локални 
економски развој, са седиштем у Београду, Македонска 30/VII (у даљем тексту: НАЛЕД)

Члан 2.
     Општинско веће општине Нова Варош потврђује да у складу са Статутом НАЛЕД, општина Нова Варош преузима 
обавезу:

• Да доприноси остварењу циљева и учествује у активностима НАЛЕД-а у складу са својим могућностима и  
интересима;

• Да плаћа годишњу чланарину према категорији чланства којој припада;
• Да чува добар имиџ и углед удружења у јавности;
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Члан 3.
     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Општинском службеном гласнику ".
     БРОЈ:06-3/28/2014-03 од 13.02.2014.године
     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа

Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************
4

На основу члана 72. Статута општине  (''Општински службени гласник", бр. 8/2012), у вези са чланом 8. и 9. 
Уговора о оснивању Регионалне развојне агенције Златибор д.о.о. и члана 3. Уредбе о утврђивању услова, критеријума и 
начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је  
издата ("Службени гласник РС", 74/2010), Општинско веће  општине Нова Варош на  седници од  13.02.2014. године, 
доноси

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ У 

РЕГИОНАЛНУ РАЗВОЈНУ АГЕНЦИЈУ ЗЛАТИБОР Д.О.О.

Члан 1.
     Општинско веће  општине Нова Варош потврђује да је Општина Нова Варош члан  Регионалне развојне агенције 
Златибор д.о.о Ужице, Петра Ћеловића бб (у даљем тексту: РРА ).

Члан 2.
     Општинско веће општине Нова Варош потврђује да у складу са Уговором о оснивањуРРА Златибор д.о.о. , општина 
Нова Варош предузима обавезу:

• Да плаћа годишњу чланарину, која се усмерава за рад и пословање РРА.

Члан 3.
На име издвојених средстава , а у оквиру законом одређених надлежности РРА за оснивача обавља послове који су  
првенствено усмерени ка унапређењу равномерног регионалног развоја.

Члан 4.
     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Општинском службеном гласнику ".

     БРОЈ:06-3/8/2014-03 од 13.02.2014.године
     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа

Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************
5

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011- др.закон), члана  
46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007), члана 72. Статута општине Нова Варош ("Службени 
лист општине Нова Варош, бр. 10/08), Општинско Веће општине Нова Варош , на седници одржаној 19.03.2014.године,  
донело је 

ПРАВИЛНИК
O НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРОГРАМА И 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин и критеријуми за избор програма и пројеката од јавног интереса (у 

даљем тексту: програми) које реализују удружења грађана а који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Нова 
Варош, поступак спровођења јавног конкурса за избор програма удружења, као и права и обавезе корисника чији је  
програм изабран да буде финансиран из средстава буџета општине Нова Варош.

Члан 2.
Под програмима  и  пројектима  из  члана  1.  овог  Правилника  сматрају се програми  и пројекти  од  јавног  

интереса у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге 
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о деци, заштите интерно-расељених лица и избеглица, подстицања наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, 
заштите и промовисања људских и мањинских права, родне равноправности, задовољења потреба младих, образовања,  
науке, културе, информисања, пољопривреде, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите 
потрошача, развоја предузетништва, борбе против корупције, заштите од пожара, као и хуманитарни и други програми 
који доприносе развоју општине Нова Варош и афирмацији грађанског активизма. Програмима и пројектима може бити 
предвиђена организација манифестација од значаја за општину Нова Варош.

Члан 3.
Висина средстава за финансирање програма из члана 2. овог Правилника утврђује се сваке године Одлуком о 

буџету  општине  Нова  Варош.  75%  од  укупно  опредељених  средстава  намењено  је  финансирању  /суфинансирању 
пројеката из области пољопривреде, док је преостали износ намењен финансирању/суфинансирању осталих пројеката и 
програма из члана 2 овог Правилника.

Члан 4.
Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката имају удружења 

која испуњавају следеће услове:
 да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима ( „ Службени гласник РС”, бр.51/09);

 да је седиште удружења на територији општине Нова Варош или да програме и пројекте од јавног интереса 
реализује на територији општине Нова Варош;

 које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
 да  је  удружење  поднело  извештај  о  реализацији  програма/пројекта  и  оправдало  средства  додељена  у 

прошлогодишњем конкурсу;
 да деловање удружења није политичке природе;
 да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за 

делатност удружења;
 које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката имају и регионална 
удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Нова Варош.

Члан 5.
Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:

• располажу капацитетима за реализацију програма или пројеката;
• своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;
• имају висок степен успешности у реализовању програма и пројеката;
• своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и 

националном нивоу.

Члан 6.
Финансирање/суфинансирање  пројеката  и  програма  Удружења  врши се  на  основу  јавног  конкурса  који 

расписује  Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општинске управе Општине 
Нова Варош, коју за сваку буџетску годину именује Председник општине. Јавни конкурс се расписује најмање једном  
годишње за сваку буџетску годину, у складу са овим Правилником.

Јавни конкурс се расписује у првој половини године за текућу годину. Рок трајања јавног конкурса је 15 
дана  од  дана  објављивања.  Јавни  конкурс  се  објављује  на  званичној  интернет  страници  Општине  Нова  Варош  ( 
www.novavaros.rs), на огласним таблама ОУ Нова Варош и у локалним медијима.

Члан 7.
Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана која 

делују на територији општине Нова Варош, мора да садржи: 
• предмет јавног конкурса;
• дефинисање обавезне конкурсне документације која се подноси уз пријаву на конкурс;
• критеријуме за одабир програма;
• датум почетка и завршетка јавног конкурса; 
• износ средстава планиран за финансирање или/и суфинансирање програма и пројеката удружења;
• рок за реализацију програма /пројеката;
• начин пријављивања на конкурс;
• рокове за подношење пријава на јавни конкурс и одлучивање о додели средстава удружењима.

Страна 4

http://www.novavaros.rs/


                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ               20. март 2014. године

Конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање програма и пројеката  удружења грађана која делују 
на територији општине Нова Варош налази се у Прилог бр.1 овог Правилника.

Члан 8.
Пријава на конкурс за избор програма и пројеката удружења која се финансирају из буџета општине Нова  

Варош   подноси  се  Комисији  за  расподелу  средстава  удружењима,  на  обрасцу  "Пријава  на  конкурс",  која  ће  се  
преузимати са интернет странице  www.novavaros.rs или у Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ Нова 
Варош, канцеларија бр.307.

Члан 9.
Обавезна конкурсна докуменатција подносиоца пријава на јавни конкурс је следећа:

 попуњен пријавни образац на конкурс ( Прилог бр.2);
 попуњен образац предлога програма/пројекта ( Прилог бр.3);
 попуњен образац буџета програма/пројекта ( Прилог бр.4);
 попуњен образац наративног буџета програма/пројекта ( Прилог бр.5);
 оснивачки акт удружења (оригинал или оверена фотокопија); 
 извод из регистра или решење надлежног органа ( Агенција за привредне регистре) о упису у одговарајући 

регистар; 
 оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у 

области у којој се програм реализује;
 доказ  о ликвидности удружења  односно извештај  о  завршном рачуну за претходну годину за удружења  

основана пре почетка текуће године;
 изјаву  овлашћеног  лица  удружења  (  оригинал),  дату  под  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  да 

деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено 
за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном  
поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или 
дугове према организацијама социјалног осигурања ( Прилог бр.6);

 изјаву партнера на пројекту.

Члан 10.
Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о 

подносиоцу пријаве.
Пријаве  се  предају  на  писарници  Општинске  управе  Нова  Варош,  или  препорученом  пошиљком  са 

обавезним навођењем  адресе:  "Општинска управа  Нова Варош - Комисији за  расподелу  средстава  удружењима,  ул.  
Карађорђева 32 , 31320 Нова Варош"

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 11.
Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, Комисија разматра пријаве у складу са условима 

конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума: 
1. квалитет пројекта и усклађеност са јавним позивом;
2. допринос у развоју локалне заједнице;
3. подстицање економског развоја на територији општине Нова Варош;
4. допринос очувању животне средине и одрживог развоја.
У  прилогу  овог  правилника  налази  се  Листа  критеријума  за  рангирање  предлога  пројеката/прогрема  

( Прилог бр.7).
На  основу  оцене  програма,  односно  пројеката,  Комисија  сачињава  Листу  вредновања  и  рангирања 

пријављених пројеката и програма са навођењем износа новчаних средстава, у року који не може бити дужи од 60 дана 
од дана истека рока за подношење пријава и објављује је на званичној интернет страници www.novavaros.rs и огласним 
таблама ОУ Нова Варош.

Подносиоци пријава на јавни конкурс имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 
утврђивању предлога  Листе вредновања и  рангирања пријављених  пројеката  и програма,  у  року  од  3 дана од дана  
објављивања листе.

На листу из става 3 овог члана подносиоци пријава имају право приговора у року од  3 дана од дана њеног  
објављивања. Одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након истека рока за приговор, на основу Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма  
и  разматрања  доспелих  приговора,  конкурсна  комисија  сачињава  предлог  Одлуке  о  финансирању/суфинансирању 
програма  од  јавног  интереса  које  реализују  удружења  и  који  се  финансирају  из  буџета  општине  Нова  Варош,  са  
предлогом приоритета у додели опредељених средстава према предложеним пројектима и програмима. 

Извештај, са предлогом одлуке, доставља се Председнику општине Нова Варош.
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На основу предлога одлуке Комисије, Председник општине доноси Одлуку о финансирању/суфинансирању 
програма  од  јавног  интереса  које  реализују  удружења  и  који  се  финансирају  из  буџета  општине  Нова  Варош  са  
приоритетима у додели опредељених средстава, а према предложеним пројектима и програмима удружења.
Одлука из става 8 овог члана објављује се на званичној интернет страници www.novavaros.rs, огласним таблама ОУ Нова 
Варош и у локалним медијима.

Члан 12.
На основу Одлуке из члана 11. овог Правилника, Председник општине Нова Варош закључује појединачне  

уговоре  о  финансирању/суфинансирању  програма  од  јавног  интереса  које  реализују  удружења  грађана  и  који  се  
финансирају из буџета општине Нова Варош. 

Уговором  из  претходног  става  овог  члана  утврђују  се права,  обавезе  и  одговорности  уговорних  страна,  
начин и рок  за пренос  одобрених средстава,  рок за  реализацију програма,  односно  пројеката,  начин извештавања о  
реализацији програма односно пројеката, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Члан 13.
Конкурсна  комисија  прати  реализацију  финансираних  програма  удружења  и  врши  контролу  њихове 

реализације. 
Удружење  корисник  средстава  дужан  је  да  конкурсној  комисији,  у  сваком  моменту  омогући  контролу 

реализације програма и увид у потребну документацију.
Удружења су дужна да средства користе искључиво за намене за која су додељена.
Удружења  којима  су  додељена  средства,  дужна  су  да  на  крају  буџетске  године  поднесу  извештај  о  

реализацији програма или пројекта и доставе доказе о наменском коришћењу средстава.
Корисник  који  није  доставио  извештај  из  става  2.  овог  члана,  губи  право  да  конкурише  за  расподелу  

средстава за пројекте у следећој буџетској години.
Уколико  се утврди  да  изабрани  корисници  добијена  средства  нису  наменски  утрошили,  Општина  Нова  

Варош је дужна да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава.

Члан 14.
Конкурс за расподелу средстава за текућу буџетску  годину биће реализован најкасније до 15. маја текуће  

године. 

Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број: 06-7/31/2014-03   од 19.03.2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа

Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************
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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 17.03.2014. донело је 

ПРОГРАМ
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима 

на територији општине Нова Варош за 2014. годину

1.  Програмом коришћења  средстава за  унапређење безбедности  саобраћаја  на  територији општине  Нова 
Варош за 2014. 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 2014. године планирају 
у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

2.Средства за реализацију овог Програма, предвиђена су Одлуком о буџету општине Нова Варош за 2014. 
годину ("Службени лист општине Нова Варош, бр. 17/2013),
- у разделу 3-Општинска управа,  функција 360-јавни ред и безбедност неквалификована на другом месту,  економска  
класификација 512000- Машине и опрема у износу од 1.200.000,00 динара.
-у разделу 3-Општинска управа,  глава 3.18 Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине,  функција 620- 
развој заједнице, економска класификација 424-одржавање локалних путева у граду  4.000.000,00 динара
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у разделу 3-Општинска управа,  глава 3.18 Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине,  функција 620-  
развој заједнице, економска класификација 511-израда пројектне документације 1.800.000,00 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  2014.  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 
1. Санација улица у граду 3.500.000,00
II Израда  пројектно  техничке  документације  у  области  безбедности 

саобраћајних токова на територији општине Нова Варош
1. Пројекат семафорске раскрснице 300.000,00
2. Пројекат и извођење радова на унапређењу безбедности деце у зони школа 250.000,00
3. Пројекат  унапређење  безбедности  саобраћаја-израда  катастра  саобраћајне 

сигнализације (на општинским путевима и улицама)
1.250.000,00

III Набавка опреме 
1. Материјално-  техничко  опремање органа  надлежних за послове  безбедности 

саобраћаја- набавка возила
1.200.000,00

2. Набавка и постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације 500.000,00
УКУПНО: 7.000.000,00

                
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  Дирекција  за  изградњу општине  Нова  
Варош.

6. Програм објавити у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-7/20/2014-03 од 17.03.2014.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа

Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************
7

Општинско  веће  Општине  Нова  Варош,  на  основу  члана  46.  Закона  о  локалној  саоуправи  ("Службени  
гласник РС број: 129/07) и члана 72. Статута општине Нова Варош (Службени лист општине Нова Варош број: 10/2008), 
на седници одржаној дана 19.03.2014. године, донело је

П Р А В И Л Н И К
О МЕСЕЧНОЈ НОВЧАНОЈ НАКНАДИ 

ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ПОРОДИЉЕ

Основне одредбе:
Члан 1.

Овим  правилником  утврђује  се  право  на  месечну  новчану  накнаду  за  незапослене  породиље  и  уређују 
услови,  поступак  и начин  обезбеђивања средстава  за  остваривање тог  права,  као и  друга  питања од значаја  за  ову 
накнаду.

Средства:
Члан 2.

Финансијска  средства  за  исплату  месечних  новчаних  накнада  за  незапослене  породиље  обезбеђују  се  у 
Буџету општине Нова Варош, а висину (номинални износ) месечне новчане накнаде утврђује Одлуком Општинско веће  
општине Нова Варош за сваку календарску годину посебно, у складу са овим правилником.

Висина  месечне  новчане  накнаде  за  незапослене  породиље  за  2014.  годину  износи  10.000,00  динара  за 
прворођено дете а за свако наредно дете, закључно са четврторођеним дететом, овај износ увећава се за 2.500,00 динара  
по детету.

Редослед рођења детета, у смислу ставa 2. овог члана, утврђује се према мајци.
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Услови:
Члан 3.

Право на месечну новчану накнаду из члана 1. овог правилника незапослена породиља може остварити  под  
следећим условима, и то:

А) За прворођено дете
- да она или отац детета има пребивалиште на територији општине Нова Варош најмање годину дана пре  

дана рођења детета и
- да просечна месечна примања породице, остварена током три месеца која претходе месецу у ком је поднет  

захтев за остваривање права, не прелазе цензус за остваривање права на дечији додатак (утврђен решењем министра  
рада, запошљавања и социјалне политике), према податку познатом у моменту подношења захтева.

Б) За другорођено, трећерођено и четврторођено дете
- да она и отац детета имају пребивалиште на територији општине Нова Варош најмање од дана рођења 

прворођеног детета и
- да просечна месечна примања породице, остварена током три месеца која претходе месецу у ком је поднет  

захтев за остваривање права, не прелазе цензус за остваривање права на дечији додатак (утврђен решењем министра  
рада, запошљавања и социјалне политике), према податку познатом у моменту подношења захтева.

 За остваривање права на месечну новчану накнаду из члана 1. овог правилника узимају се у обзир месечна 
примања породице по основу: зарада, обављања самосталних делатности, пензија и инвалиднина и права на новчану 
социјалну помоћ.

Члан 4.
Право  из  члана  1.  овог  правилника  незапослена  породиља  остварује  за  дете  које  је  рођено  у  текућој  

календарској  години (за коју се доноси Одлука  из члана 2.  овог правилника)  почев од дана рођења детета до краја  
календарске године, а најдуже до навршене године дана детета. Породиља своје право преноси у наредну календарску  
годину само уколико се за ту годину планирају средства у буџету за ту намену.

У складу са ставом 1. овог члана, износ месечне новчане накнаде за месец у ком је дете рођено обрачунава се  
сразмерно броју дана. 

Члан 5.
Услови из члана 3. овог правилника морају бити испуњени све време током коришћења права.

Поступак:

Члан 6.
Поступак  за остваривање права  из  члана  3.  овог  правилника  покреће  се  и  спроводи  по  захтеву  који  се 

подноси Општинској  управи – Одељењу за послове управе,  органа општине и друштвене делатности  у року од три 
месеца од датума рођења детета. 

Уз захтев, подносилац захтева (породиља) прилаже:
- Извод из матичне књиге рођених за новорођенче, као и за децу претходног реда рођења, уколико их има,
- Уверење о држављанству Србије (за себе),
- Копију личне карте, за себе и оца детета, 
- Уверење из МУП-а о пребивалишту на територији општине Нова Варош (за дете/децу, као и за себе и оца  

новорођенчета),
- Уверење органа старатељства да непосредно брине о детету и да нема дете-децу на смештају у установи 

социјалне заштите или у другој   породици,  или дато на усвојење и да није лишена  родитељског  права у односу на  
дете/децу претходног реда рођења,

          - Уверење надлежне филијале Националне службе запошљавања да се налази на евиденцији незапослених 
лица,

- Уверење о просечним месечним примањима породице,
- Оверену изјаву два сведока о члановима домаћинства,
-  Потврду  Дома  здравља  Нова  Варош,  издату  од  стране  изабраног  лекара-педијатра,  о  извршеном 

систематском прегледу и имунизацији детета и
- Копију картице о отвореном текућем рачуну.

Члан 7.
Ако право из члана 1. овог правилника остварује отац, поред доказа из члана 6. овог правилника (који се 

односе на њега), уз захтев прилаже и један од следећих доказа за мајку детета/деце:
-  Извод из матичне књиге умрлих за мајку детета/деце;
-  Уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете/децу;
- Одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права или пословне способности;
-  Уверење надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку детета/деце.

Члан 8.
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Ако  право  из  члана  1.  овог  правилника  остварује  старатељ  детета/деце,  поред  доказа  из  члана  6.  овог  
правилника (који се односе на њега), уз захтев прилаже и решење органа старатељства којим је постављен за старатеља  
детету/деци.

Члан 9. 
Докази из члана 6, 7. и 8. овог правилника прилажу се у оригиналу или као оверене копије.

Члан 10.
О захтеву за остваривање права на месечну новчану накнаду за незапослене породиље надлежни орган из  

члана  6.  став 1.  овог  правилника  одлучује  доношењем решења,  применом  одредаба  закона  којим  се уређује  општи 
управни поступак.

На основу решења о оствареном праву на месечну новчану накнаду за незапослене породиље, Општинска 
управа Нова Варош – Одељење за финансије и буџет врши уплату оствареног износа новчаних средстава на текући 
рачун корисника права.

Члан 11.
Надлежни орган из члана 6. став 1. овог правилника преиспитује услове за остваривање права на месечну  

новчану накнаду за незапослене породиље после 6 месеци од дана остваривања права.
У поступку из става 1. овог члана доноси се ново решење само ако је дошло до промена које су од утицаја на 

даље коришћење месечне новчане накнаде.
  Корисник права на месечну новчану накнаду за незапослене породиље дужан је да надлежном органу из 

члана 6. став 1. овог правилника пријави сваку промену од утицаја на признато право у року од 15 дана од дана када је  
промена настала.

Све промене које су од утицаја на признато право узимају се у обзир од првог дана наредног месеца по 
њиховом наступању.

Члан 12.
Корисник права на месечну новчану накнаду за незапослене породиље дужан је да, у складу са прописима о  

облигационим односима, надокнади штету, односно врати примљени износ:
1) ако је на основу неистинитих података, за које знао или морао знати да су неистинити, остварио примања 

на која није имао право;
2) ако је примања остварио услед тога што није пријавио промену која утиче на губитак права, а знао је или 

је морао знати за ту промену.
Уколико надлежни орган из члана 6. став 1. овог правилника, у току коришћења права на месечну новчану  

накнаду за незапослене породиље, утврди да је корисник неосновано примао  новчане износе по основу тог права, у  
смислу става 1. овог члана, донеће решење о престанку права, којим ће корисника обавезати да неосновано примљене  
износе врати уплатом на рачун буџета Општине, из ког су обезбеђивана средства за коришћење овог права.

Члан 13.
Против решења којим је одбијен захтев за остваривање права на месечну новчану накнаду за незапослене 

породиље може се поднети жалба Општинском већу општине Нова Варош у року од 15 дана од дана пријема решења. 

Прелазне и завршне одредбе:
Члан 14.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о месечној  новчаној  накнади из буџета 
општине Нова Варош за незапослене породиље (бр. 06-6/7/2012-03 од 29.02.2012. године).

Члан 15.
 Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу општине Нова Варош.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број: 06-7/23/2014-03 од 19.03.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа

Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************
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Општинско  веће  општине  Нова  Варош,  на  основу  члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07) и члана 72. Статута општине Нова Варош  (''Службени лист општине Нова Варош'', бр. 10/2008), 
на седници одржаној дана 19.03.2014. године, донело је 

П Р А В И Л Н И К
О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ НАКНАДИ 

ЗА НОВОРОЂЕНЧАД
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Основне   одредбе:  
Члан 1.

Овим  правилником  утврђује се право на једнократну новчану накнаду  за новорођенчад и  уређују услови, 
поступак и начин обезбеђивања средстава за остваривање тог права, као и друга питања од значаја за ову накнаду.

Средства  :  
Члан 2.

Финансијска средства за исплату једнократних  новчаних накнада за новорођенчад обезбеђују се у Буџету 
општине Нова Варош, а висину (номинални износ) накнаде утврђује Одлуком Општинско веће општине Нова Варош  за 
сваку календарску годину посебно, у складу са овим правилником. 

Висина  једнократне  новчане  накнаде  за  новорођенчад   за  2014.  годину  износи  50.000,00  динара  за 
прворођено и четврторођено дете, 60.000,00 динара за другорођено дете и 120.000,00 динара за трећерођено дете.

Редослед рођења детета, у смислу става 2. овог члана, утврђује се према мајци.

Услови  :  
Члан 3.

Право на једнократну новчану накнаду из члана 1.  овог правилника може се остварити за свако дете,  у  
смислу члана 2. став 2. овог правилника, које је рођено на територији Републике Србије у текућој календарској години 
(за коју се доноси Одлука из члана 2. став 1. овог правилника), под следећим условом, и то:

А) За прворођено дете
- да бар један родитељ детета, најмање годину дана пре дана рођења детета, има пребивалиште на територији 

општине Нова Варош.
Б) За другорођено, трећерођено и четврторођено дете
-  да  оба  родитеља  имају  пребивалиште  на  територији  општине  Нова  Варош  најмање  од  дана  рођења 

прворођеног детета.

Поступак:
Члан 4.

Поступак  за  остваривање права  из  члана  3.  овог  правилника  покреће  се  и  спроводи  по  захтеву  који  се 
подноси Општинској  управи – Одељењу за послове управе,  органа општине и друштвене делатности  у року од три 
месеца од датума рођења детета. 

Уз захтев, ако је мајка подносилац, прилаже се:
- Извод из матичне књиге рођених за новорођенче, као и за децу претходног реда рођења, уколико их има,
- Уверење о држављанству Србије (за себе),
- Копију личне карте, за себе и оца детета,
- Уверење из МУП-а о пребивалишту на територији општине Нова Варош (за дете/децу, као и за себе и оца 

детета/деце),
- Уверење органа старатељства да непосредно брине о детету и да нема дете/децу на смештају у установи  

социјалне заштите или у другој   породици,  или дато на усвојење и да није лишена  родитељског  права у односу на  
дете/децу претходног реда рођења,

           - Потврду Дома здравља Нова Варош, издату од стране изабраног лекара-педијатра, о извршено систематском 
прегледу и имунизацији детета и

- Копију картице о отвореном текућем рачуну.

Члан 5.
Ако право из члана 3. овог правилника остварује отац, поред доказа из члана 4. овог правилника (који се 

односе на њега), уз захтев прилаже и један од следећих доказа за мајку детета/деце:
-  Извод из матичне књиге умрлих за мајку детета/деце;
- Уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете/децу;
- Одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права или пословне способности;
-  Уверење надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку детета/деце.

Члан 6. 
Ако  право  из  члана  3.  овог  правилника  остварује  старатељ  детета/деце,  поред  доказа  из  члана  4.  овог  

правилника (који се односе на њега), уз захтев прилаже и решење органа старатељства којим је постављен за старатеља  
детету/деци.

Члан 7. 
Докази из члана 4, 5. и 6. овог правилника прилажу се у оригиналу или као оверене копије.

Члан 8.
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О захтеву за остваривање права на једнократну новчану накнаду за новорођенчад надлежни орган из члана 4. 
став  1.  овог  правилника  одлучује  доношењем решења,  применом  одредаба  закона  којим  се  уређује  општи  управни 
поступак.

На основу решења о оствареном праву на једнократну новчану накнаду за новорођенче, Општинска управа 
Нова Варош – Одељење за финансије и буџет  врши уплату оствареног  износа  новчаних средстава на текући рачун  
корисника права.

Члан 9.
Против  решења  којим  је  одбијен  захтев  за  остваривање  права  на  једнократну  новчану  накнаду  за 

новорођенче може се поднети жалба Општинском већу општине Нова Варош у року од 15 дана од дана пријема решења. 

Прелазне и завршне одредбе:

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе Правилник о новчаној накнади из буџета општине за 

новорођенчад (бр. 06-1/4/2009-03 од 20.01.2009. године) и Измена и допуна Правилника о новчаној накнади из буџета 
општине за новорођенчад (бр. 06-36/14/2013-03 од 19.10.2013. године).

Члан 11.
 Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ: 06-7/24/2014-03 од 19.03.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа

Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************
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На основу члана 77. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр.52/96 и 101/05), члана 72. Статута општине 
Нова  Варош  (Службен  лист  општине  Нова  Варош“,  бр:  10/2008  и  9/2012)  и  члана  6.  и  12.  одлуке  о  организацији  
Општинске управе општине Нова Варош , бр: 8/2012), Општинско веће општине Нова Варош, на седници одржаној дана  
17.03.2014.год,доноси

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 

ФИНАНСИРАЊУ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 1.
Овим  правилником  утврђује  се  начин  финансирања  програма,  односно  делова  програма  спортских 

организација на територији општине Нова Варош и критеријуми и мерила за категоризацију спортских организација и 
финансирање рада спортских организација и задовољавање потреба грађана у области спорта.

Члан 2.
Средства за финансирање потреба организација и грађана у области спорта обезбеђују се у буџету општине  

и распоређују се у складу са овим правилником,према расположивим средствима и ликвидним могућностима буџета.

Члан 3.
Категоризацију  спортских  организација,  у  складу  са  критеријумима  и  мерилима  утврђеним  овим 

Правилником, врши Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе ( у даљем тексту: Одељење). 

Члан 4.
На основу критеријума Спортског савеза Србије, спортови се разврставају у следеће категорије:

I група II група III група
1.Фудбал   1. Шах   1. Кик-бокс

   2.Рукомет   2. Карате   2. Риболов
   3. Кошарка   3. Стони тенис   3. Спортски савез
   4. Одбојка   
   5. Скијање
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Члан 5.
Категотизација  спортских  организација  на  територији  општине  Нова  Варош  се  врши  по  следећим 

критеријумима:
1. Екипни или појединачни спортови
2. Група којок спорт припада
3. Ранг такмичења
4. Екипни спорт који има лигашко такмичење и остали спортови
5. Постигнути резултати у претходној такмичарској години
6. Број такмичарских екипа (први тим + омладинске селекције)
7. Традиција спортске организације.

Категорија за сваку спортску организацију се утврђује тако што се врши бодовање сваког спортског клуба.

Члан 6.
Остваривање права на категоризацију и критеријум стичу права у области спорта  оне спортске организације  

које испуњавају следеће услове
- да им је седеште на територији општине Нова Варош
- да су конституисани у складу са Законом о спорту Републике Србије
- да  у  складу  са  утврђеним  роковима  овим  Правилником,  достављају  годишње  планове  рада  са 

финансијским планом и извештајем о правдању пренетих средстава.

Члан 7.
Спортски савез општине  Нова Варош се обавезује да на основу ових критеријума једном годишње уради 

листу категорисаних спортских организација и исту достави Одељењу, каои да предложи предложи који ће се програми 
спортских организација финансирати из буџета општине.

Члан 8.
Расподела средстава из члана 3.овог Правилника врши се на следећи начин:

1. Прва група обухвата до 74,05% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене, и то:

- Фудбал до  25,1%     средстава опредељених за финансирање ове групе,
- Рукомет до 26,2%  средстава опредељених за финансирање ове групе,
- Кошарка до 17,1% средстав опредељених за финансирање ове групе,
- Скијање до  2,16% средстав опредељених за финансирање ове групе,
- Одбојка до  3,49% средстава опредељених за финансирање ове групе.

2. Друга група обухвата до  8,61%    средстава опредељених у буџету Општине за ове намене, и то:

- Шах до 5,19%   средстава опредељених за финансирање ове групе, 
- Карате до 2,34%     средстава опредељених за финансирање ове групе,
- Стони тенис до 1,08%    средстава опредељених за финансирање ове групе,

3. Трећа група до 17,34% опредељених у буџету Општине за активности Спортског Савеза, и то :

-Спортски савез до 15,18% средстава опредељених за финансирање ове групе,
-Удружење риболоваца   до 0,43 % средстава опредељених за финансирање ове групе,
-Кик-бокс   до 1,73% средстава опредељених за финансирање ове групе,

Члан 9.
Средства планирана у буџету општине распоређују се финансијским планом који доноси Спортски Савез.
Спортски клубови су дужни да документују утрошак пренетих средстава и уколико не оправдају утрошак , 

не могу бити даљи корисници.
Спортски клубови су дужни да троше планирана средства по усвојеном плану финансирања.

Члан 10.
Спортски клубови сами финансирају обележавање јубилеја уколико имају сопствена средстава, јер се у те  

сврхе не могу користити буџетска средства.
Члан 11.

Спортски клубови који су катастарски корисници –власници спортског објекта за који су потребна новчана  
средстав ради његовог одржавања, имају право на додатна средства  за одржавање објекта и таква средства се могу 
користити само у те сврхе.

Страна 12



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ               20. март 2014. године

Члан 12.
Спортски клубови који имају седиште на територији Општине дужни су да на захтев Спортског савеза, а у  

складу са утврђеним роковима, доставе програм рада са финансијским планом за сваку наредну буџетску годину.

Члан 13.
У складу са извршеном категоризацијом , спортски клубови стичу право на финансирање својих активности 

у складу са расположивим и ликвидним средствима буџета Општине.
Члан 14.

Спортски   клубови-  корисници  финансијских  средстава,  дужни  су  да  Спортском  Савезу  достављају 
тромесечне извештаје о утрошеним, а пренетим средствима. Спортски савез је у обавези  да сачинимесечни извештај о  
утрошку средстава и са потребном документацијом правда пренета средства општини.

Спортски клуб који не поступи по ставу 1.овог члана или не наменски троши средства,дужан је да врати 
Општини пренета средства, а док не достави извештај о утрошеним средствима, неће се преносити нова средства.

Члан 15.
Финансијским планом предвиђају се и средства за финансирање школског и рекреативног спорта,спортских 

манифестација значајних за Општину.

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова Варош“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-7/14/2014-03 17.03.2014.Године

                                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

Општинског већа
Димитрије Пауновић, с.р.

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

                                                                           

   Услови из члана          . овог правилника морају бити испуњени све време током коришћења права
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С А Д Р Ж А Ј 

1. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине  Нова Варош на 
рачун извршење буџета општине Нова Варош 1

2. Одлука о потврђивању чланства општине Нова Варош у сталној конференцији градова и општина – 
Савезу градова и општина Србије 2

3. Одлука о потврђивању чланства општине нова варош у  Удружење "Национална алијанса за локални 
економски развој" (НАЛЕД) 2

4. Одлука  о потврђивању чланства општине Нова Варош у Регионалну развојну агенцију Златибор 
д.о.о. 3

5. Правилник o начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине 
Нова  Варош за финансирање/суфинансирање трошкова  програма и пројеката удружења грађана са 
територије општине Нова Варош 3

6. Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима 
на територији општине Нова Варош за 2014. годину 6

7. Правилник о месечној новчаној накнади за незапослене породиље 7
8. Правилник о једнократној новчаној накнади за новорођенчад 9
9. Правилник о критеријумима и мерилима за категоризацију спортских организација и финансирању 

потреба у области спорта 11

********************************************************************************************************
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Издавач: Општина Нова Варош, Нова Варош, Карађорђева 32
Одговорни уредник: Милка Радић
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