СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

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

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

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

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

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

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

РЕШЕЊЕ
Формира се радна група за израду Локалног акционог плана за уређење зелених и спортско- рекреативних
површина за 2015.годину, у следећем саставу:
1.
Мирко Кнежевић, представник Удружења ПЛЕНУМ, Координатор радне групе
2.
Жељко Бојовић, представник Удружења ПЛЕНУМ
3.
Дијана Зековић, представник грађана
4.
Владимир Илић, председник кућног савета
5.
Драго Шапоњић, представник станара
6.
Садик Џановић, представик кућног савета
7.
Милоје Јовановић, представник угоститеља
8.
Александар Зечевић, представник угоститеља

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Зорица Поповић, представник ЈП Србија шуме
Владимир Ђенић, председник Спортског савеза
Сузана Шуљагић, директорка ЈП 3.септембар
Весна Цупарић, пејзажни архитекта, ЈП 3.септембар
Мирољуб Шапоњић, директор Дирекције за изградњу и градко грађевинско земљиште ОНВ
Дејан Грбић, заменик директора Дирекције за изградњу и градко грађевинско земљиште ОНВ
Ивана Новаковић, директорка ТСЦ Златар
Бранко Пуцаревић, координатор КЗМ
Ненад Вјетровић, комунални инспектор ОУ Нова Варош
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Вукомир Топаловић, комунални инспектор ОУ Нова Варош
Мирјана Ћировић, руководилац Одељења за финансије и буџет ОУ Нова Варош
Радмила Стојановић, руководлац Одељења за имовинско-правне, комунално-стамбене, урбанистичке
послове и послове инспекције ОУ Нова Варош
Миљка Дучић, Одељење за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош.

B.
Задатак радне групе је да сачини Нацрт Локалног акционог плана за уређење зелених и спортско- рекреативних
површина за 2015.годину и исти достави надлежним органима у даљу надлежност.
Председник Општине Нова Варош
Димитрије Пауновић

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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









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

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

2
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл.гласник РС",
36/09 и 88/10), уз прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање бр.101-5/2014-03 од 24.12.2013.године,
Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 27.12.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА
2015.ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Нова Варош за 2015.годину.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини и текстуални део Локалног акционог плана запошљавања општине Нова
Варош за 2015. годину.
Члан 3.
Ову Одлуку са текстуалним делом Локалног акционог плана запошљавања општине Нова Варош за
2015.годину, објавити у "Службеном листу општине Нова Варош".
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-34/29/2014-02 од 27.12.2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ
1.
УВОД
Локални акциони план запошљавања, израђен је у складу са Националном стратегијом
запошљавања за период 2011. – 2020. година.
Локалним акционим планом запошљавања општине Нова Варош (у даљем тексту ЛАПЗ) утврђују
се приоритети и мере за унапређење запослености и смањење незапослености на територији општине Нова
Варош (у даљем тексту: општина).
Правни основ за доношење ЛАПЗ је садржан у одредби члана 41. став 1. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10) којом је утврђено да надлежни орган
локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, усвојити ЛАПЗ.
Чланом 60. истог закона утврђена је могућност да локална самоуправа која у оквиру свог ЛАПЗ
обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређених програма или мере активне
политике запошљавања, може поднети захтев ресорном Министарству за учешће у финансирању
предвиђених програма и мера.
Услов за одобравање суфинансирањa програма или мера активне политике запошљавања је да
локална самоуправа има формиран Локални савет за запошљавање, донет ЛАПЗ, обезбеђено више од
половине средстава за финансирање одређеног програма или мера, и усклађене програме и мере са
приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта рада.
ЛАПЗ садржи елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености:

-

макроекономски оквир за стварaње и примену политике запошљавања;
стање и токове на тржишту рада за наредну годину;
циљеве и приоритете политике запошљавања;
програме и мере активне политике запошљавања са одговорностима за њихово спровођење
и потребним средствима;
финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања;

-

носиоце послова реализације ЛАПЗ;
категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивање у мере активне мере
запошљавања;
индикаторе успешности реализације програма и мера и
друге елементе.
Спровођење ЛАПЗ и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и сарадњу свих
институција и социјалних партнера. Из тог разлога је Општинска управа у припреми и изради ЛАПЗ користила
податке Националне служба за запошљавање – Филијале Пријепоље и Регионалнe привредне коморе Ужице.
На ЛАПЗ, претходно мишљење дао је Локални савет за запошљавање.
-

2.
КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ
Према подацима из средине 2014. године на територији општине Нова Варош, послује око 75
привредних друштава и око 400 предузетничких радњи. Средња предузећа чине свега 7,2% укупног броја
регистрованих привредних друштава, док остале чине мала предузећа.
Преглед значајнијег учешћа предузећа по називу делатности у односу на укупан број
регистрованих предузећа:
Назив делатности
Бројна заступљеност
предузећа
Прерађивачка индустрија
производња прехрамбених производа
5,8%
производња одеће
4,3%
прерада дрвета и производња папира
11,6%
производња хемијских производа
5,8%
производи од метала
4,3%
Остале делатности:
грађевинска делатност
5,8%
саобраћај, складиштење и везе
5,8%
производне услуге (оправке, истраживања, рачуноводствени
7,2%
послови)
угоститељске услуге-хотели,ресторани
10,6%
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трговина на велико и мало
27,5 %
У структури предузећа, најбројнија су предузећа из области трговине 27,5% од укупног броја
регистрованих предузећа. Након трговине најбројнија су предузећа из прерађивачке индустрије 24,21% и то:
Преко 50% запослених, запослено је у малим предузећима, а највећи број предузећа запошљавају
мање од 10 радника.
Прерађивачка индустрија упошљава највећи број радника, око 45%, а затим трговинска предузећа око 20%.
Највише се извози у земље у окружењу.
Највише су се извозили следећи производи:
пољопривредни и прехрамбени производи;
остали производи од пластике.
Највише су се увозили следећи производи:
возила друмска, прибор и делови;
машине, апарати и уређаји;
репроматеријал
3. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
На основу пописа из 2002. Године општина Нова Варош је имала 19.982 становника, а по попису из
2011. године имала је 16.638 становника, што представља смањење броја становника за 20,1%.
СТАНОВНИШТВО ПРЕМА СТАРОСТИ И ПОЛУ
Пол
Укупно
0-19 год.
20-44 год.
М
8.274
1.472
2.505
Ж
8.364
1.458
2.239

45-64 год.
2.811
2.759

65 г. и више
1.486
1.908

Просечна старост становника је 44,8 година. Сеоско становништво чини 47,14% укупног
становништва општине.
Најбројније становнишво је између 45 и 64 године старосне доби.
4. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
Према подацима Националне службе за запошљавање - Филијале Пријепоље укупан број
незапослених лица на територији општине Нова Варош у новембру 2014. је 2.249 лица (1.147 жена), што
представља пад од 11.4%, у односу на исти период из 2013. године.
4.1 Подаци о незапослености
Таб.1 Незапослена лица по полу и степену стручне спреме:
Степен
Незапослена лица
Претходно радно искуство
стручне
Без радног
Били у радном
спреме
искуства
односу
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
I
695
325
117
68
578
257
II
37
27
11
10
26
17
III
794
339
163
65
631
274
IV
486
318
113
54
373
264
V
8
1
0
0
8
1
VI-1
51
29
11
4
40
25
VI-2
71
44
28
16
43
28
VII-1
107
64
50
30
57
34
Укупно
2.249
1.147
493
247
1.756
900

Особе са
инвалидитетом
Укупно
4
0
5
2
0
0
1
0
12

Жене
0
0
0
1
0
0
0
0
1
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Таб.2 Незапослена лица по полу и дужини тражења посла
Дужина
тражења
посла

до 3 мес
3 до 6 мес
6 до 9 мес
9 до 12 мес
1 до 2 год
2 до 3 год
3 до 5 год
5 до 8 год
5 до 10 год
Преко 10 г.
Укупно

Незапослена
лица
Укупно
217
141
146
171
378
271
370
201
148
206
2.249

Жене
109
69
74
81
177
127
196
109
69
136
1.147

Претходно радно искуство
Без радног
Били у радном
искуства
односу
Укупно
Жене
Укупно
Жене
46
40
28
37
90
56
70
38
18
70
493

23
19
10
17
43
25
34
17
11
48
247

171
101
118
134
288
215
300
163
130
136
1.756

Особе са
инвалидитетом

86
50
64
64
134
102
162
92
58
88
900

Укупн
о
1
0
0
0
3
1
4
1
1
1
12

Жене
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Таб.3 Незапослена лица по полу и годинама старости:
Године
старост
и
(година
)
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Укупно

Незапослена
лица

Претходно радно искуство
Без радног
Били у радном
искуства
односу
Укупн
Жене
Укупно
Жене
о

Особе са
инвалидитетом

Укупно

Жене

Укупно

Жене

32
168
279
237
213

12
72
154
126
128

30
107
109
75
59

12
42
52
29
37

2
61
170
162
154

0
30
102
97
91

0
0
2
2
0

0
0
0
0
0

250
284
367
330
89
2.249

145
163
202
142
3
1.147

66
29
11
7
0
493

43
20
6
6
0
247

184
255
356
323
89
1.756

102
143
196
136
3
900

1
0
2
3
2
12

0
0
0
1
0
1

4.1 Пријављене потребе за запошљавањем (сектори делатности)
Према подацима, за период од почетка године закључно са месецом новембром 2014. године,
број пријављених потреба за запошљавањем у општини је био за 151 лицем.
Највећи број пријављених потреба за запошљавањем по секторима делатности, за наведени
период, се односи на прерађивачку индустрију и трговину.
У односу на претходну годину, пријављене потребе за запошљавањем су на истом нивоу.
4.2 Подаци о запослености – стање и кретање
Према подацима РЗС-а, стање на дан 31.март 2014. године, у општини Нова Варош, је 2577
запослена, што представља раст од 10.9% у односу на годишњи просек запослених у 2013. години. Од тога је
1613 лица (од тога 711 жена) запослено у у правним лицима (привредна друштва, предузећа, задруге,
установе и друге организације) а 964 лица (од тога 397 жена) је запослено у приватном предузетништву (лица
која самостално обављају делатност и запослени код њих), где је и остварен раст запослених.
Број запослених по секторима делатности је:
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Сектор делатности

Пољопривреда, шумарство и рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање енергијом гасом, паром и климатизац.
Снабдевање водом, управљање водама, контролисање
процеса уклањања отпада и сл.
Грађевинарство
Трговина на велико и на мало, поправка моторних
возила и мотоцикала
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатности осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновационе и техничке делатн.
Административне и помоћне услужне делатности
Државна управа и одбрана, обавезно социјално
осигурање
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности
Приватни предузетници (лица која самостално обављају
делатност) и запослени код њих

Број запослених
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13
539
143
89

Смањење/
Повећање
у односу на год. просек
из 2013.г.
-7,1%
+5,5%
+0,0%
-11,0%

6
31

+0,0%
-7,8%

44
31
5
12
9
16
107

+100,0%
-20,5%
-28,6%
-14,3%
-43,8%
+220,0%
-4,5%

307
239
20
2
964

-2,5%
-3,6
-23,1%
+200,0%
+36,7%

4.3 Најугроженије групе незапослених лица
Незапослена лица којих највише има на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Пријепоље-испостава Нова Варош:

-

-

према степену стручне спреме- I и III степен стручне спреме;
према дужини чекања на запослење - лица која на запослење чекају од 1-2 године, лица која на
запослење чекају од 2 до 3 година и лица која на запослење чекају од 3 до 5 година
према годинама старости-незапослена лица старости од 45-49 година, 50-54
55-59године
жене

и лица старости од

незапослених лица до 30 година старости (у општини Нова Варош, а према евиденцији
Националне службе за запошљавање - Филијале Пријепоље укупно има 479 или 21,3 % укупно
незапослених у Новој Вароши (од тога 239 су жене).

5. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА OПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Циљ запошљавања је повећање запослености односно успостављање стабилног и одрживог
тренда раста запослености на тржишту рада.
Политика запошљавања у општини Нова Варош утицаће на раст запошљавања и одрживо
повећање запослености, првенствено у приватном сектору.
Скупштина општине Нова Варош је образовала ЛАПЗ, чије чланове је, именовао председник
Општине – Нова Варош.
Образовањем Локалног савета за запошљавање и доношењем ЛАПЗ, општина Нова Варош је
препознала могућности да утиче на политику запошљавања на својој територији и да установљава мере за
повећање запослености.
За спровођење програма у периоду од 2009. до пред краја 2014 године општина је укупно уложила
82.604.504,00 динара.
У складу са Законом, по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање а
на основу планираних средстава у буџету, Скупштина општине Нова Варош је:
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1.У 2009. години донела програме:
-самозапошљавања;
-новог запошљавања;
-новог запошљавања инвалида.
За реализацију ових програма издвојена су средства у укупном износу од 300.000,00 динара.
2. У 2010. години донела програме:
- самозапошљавања;
-новог запошљавања;
-новог запошљавања инвалида;
- новог запошљавања самохраних мајки и
- организовање и спровођење јавних радова.
За реализацију ових програма издвојена су средства у укупном износу 1.350.000,00 динара.
3. У 2011. години донела програме:
-самозапошљавања;
-новог запошљавања;
-новог запошљавања инвалида;
-новог запошљавања самохраних мајки и
-организовање и спровођење јавних радова
-подстицање запошљавања младих путем финансирања запошљавања и стручног
оспособљавања приправника за самостална рад у струци.
За реализацију ових програма издвојена су средства у укупном износу 4.607.000,00 динара.
4. У 2012.години донела је програме:
-подршка самозапошљавању
-ново запошљавање кроз давање субвенција послодавцима за отварање нових радних места
-организовање јавних радова од интереса за општину
За реализацију ових програма издвојена су средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара
(планирана средства у 2012.години нису реализована).
5. У 2013.години донела је програме:
-подршка самозапошљавању
-ново запошљавање кроз давање субвенција послодавцима за отварање нових радних места
-организовање јавних радова од интереса за општину
-подстицање запошљавања младих путем финансирања запошљавања и стручног
оспособљавања приправника за самосталан рад у струци.
-програм стицања практичних знања.
За реализацију ових програма издвојена су средства у укупном износу од 30.000.000,00 динара.
Општина Нова Варош је кроз донаторски програм EXCHANGE 4 из ИПА-фондова, обезбедила да
се у 2014. години, спроведе програм обуке и ангажовања геренто-домаћица за ради и помоћ у кући угрожених
лица.
6. У 2014.години донела је програме:
- Подршка самозапошљавању
- Субвенције за запошљавање послодавцима
- Јавни радови
-Подстицање запошљавања младих путем финансирања програма оспособљавања за самостални
рад у струци:
а) Програм приправника
б) Програм стручне праксе
- Програм стицања практичних знања уз заснивање радног односа за лица без квалификација
За реализацију ових програма планирана су средства у укупном износу од 50.000.000,00 динара.
6. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА
ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ
Циљеви и задаци политике запошљавања на територији општине за 2015. годину су:
успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености;
подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла;
подстицање запошљавања младих;
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подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица;
унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера;
подстицање запошљавања теже запошљивих категорија;
борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошљавања;
отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавања;
промоција и организовање јавних радова;
активан приступ Општине у области запошљавања;
спровођење мера из ЛАПЗ и јачање улоге Локалног савета за запошљавање;
учествовање у обукама намењеним члановима Локалног савета за запошљавање.

7. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ
Средства за реализацију мера активне политике запошљавања планирана су Одлуком о буџету
општине Нова Варош за 2015. годину.
Средства се преносе Националној служби за запошљавање на основу Одлуке о додели субвенције
и закљученог уговора између корисника субвенције и Националне службе за запошљавање уколико за
поједине мере није другачије прописано.
Праћење реализације мера активне политике запошљавања општине Нова Варош за 201 5. годину,
врши Национална служба за запошљавање –Филијала Пријепоље, испостава Нова Варош.
Корисник средстава који не извршава утврђене обавезе, дужан је да одобрена средства врати
увећана за износ законом утврђене камате, у року од 15 дана од дана пријема решења о повраћају средстава.
Решење о повраћају средстава доноси Национална служба за запошљавање .
Изузетно, на предлог Националне службе за запошљавање Филијале Пријепоље, а по претходно
прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, Председник може донети одлуку да се кориснику
средстава у целини или делимично изврши отпис потраживања у случају наступања смрти, теже болести или
елементарних непогода (пожар, поплава, земљотрес и др).
Национална служба за запошљавање –Филијала Пријепоље и општина Нова Варош закључују
Споразум о начину реализације мера активне политике запошљавања општине Нова Варош за 2015. годину.
Програми и мере активне политике запошљавања који ће се у циљу повећања запослености и смањења
незапослености у 2015 години реализовати су:
1. Подршка самозапошљавању
2. Субвенције за запошљавање послодавцима
3. Јавни радови
4. Подстицање запошљавања младих путем финансирања програма оспособљавања за самостални
рад у струци:
а) Програм приправника
б) Програм стручне праксе
5. Програм стицања практичних знања
7.1 Субвенције за самозапошљавање
Субвенција за самозапошљавање намењена је незпосленим лицима која се воде на евиденцији
Националне службе за запошљавње Филијала Пријепоље испостава Нова Варош.
Субвенција за самозапошљавање додељује у једнократном износу ради оснивања радње, задруге,
пољопривредног газдинства или другог облика прадузетништва од стране незапосленог лица или
удруживањем више незапослених као и оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему
радни однос.
Подршка с амозапошљавању поред субвениција за самозапошљавање подразумева и стручну помоћ и
обуке незапосленим лицима која се запошљавају. Стручна помоћ се остварује кроз информативне и
саветодавне услуге у пословним центрима и обуке из предузетништва. У првим годинама пословања подршка
предузетницима се реализује кроз менторниг програм и специјалне обуке.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од
160.000,00 динара односно 200.000,00 за особе са инвалидитетом.
Незапослено лице које је остварило право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да
обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана обављања делатности.
Уколико више незапослених лица удружи средства у складу са законом, свако лице појединачно
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на 160.000,00 динара.
Приоритет у додели субвенције за самозапошљавање имају млађа незапослена лица до 30 година
старости и лица преко 50 година старости.
Јавни позив незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање,одлука о
додели субвенције за самозапошљавање на територији општине Нова Варош и други елементи биће уређени
Споразумом између Националне службе за запошљавање-Филијала Пријепоље и Општине Нова Варош.
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7.2 Субвенције за запошљавање
Субвенције за запошљавање може да оствари послодавац за запошљавање незапослених и то:
на новоотвореним радним местима (у даљем тексту субвенција за отварање нових радних
места);
на упражњеним радним местима, ако се ради о лицима која припадају категорији теже
запошљивих лица
Субвенција за отварање нових радних места
Субвенције за отварање нових радних места може да остваре послодаваци који припадају
приватном сектору са седиштем на територији општине Нова Варош и који запошљавају незапослене на
новоотвореним радним местима.
Субвенција се исплаћује у једнократном износу, ради запошљавања до 50 незапослених лица са
територије Општине Нова Варош која су пријављена на евиденцију Националне службе за запошљање
Филијала Пријепоље. Изузетно субвенција се може одобрити за запошљавање преко 50 незапослених лица
ради уједначавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на тржишту рада и већег степена
запошљавања у оквиру гринфилд и браунфилд инвестиција.
Уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са инвалидитетом, субвенцију
могу користити и послодавци из јавног сектора.
Висина субвенције износи :

-

300.000,00 по новозапосленом лицу.
Уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са
инвалидитетом, висина субвенције износи 400.000,00 динара.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да
закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању
од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за
обавезно социјално осигурање, у складу са законом.
Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних места не поново поднети
захтев по истом Јавном позиву.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:

-

државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава
и удружења грађана;
подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља,
подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току
претходне три године, рачунајући од дана одобравања средстава;

-

послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након
правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након
куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни поступак.
Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се запошљавају лица, мора бити
регистрована најмање три месеца пре датума подношења захтева.
Јавни позив за отварање нових радних места, одлука о избору послодаваца којима се одобравају
средства за запошљавање незапослених лица, уговор између даваоца средстава и корисника средстава и
други елементи у складу са условима Јавног позива, биће утврђени Споразумом који ће закључити
Национална служба за запошљавање Филијала Пријепоље и Општина Нова Варош.
Субвенција за запошљавање на упражњеним радним местима
Субвенција за запошљавање на упражњеним радним местима се може одобрити послодавцима у
једнократном износу ради запошљавања незапослених лица која припадају категорији теже запошљивих у
складу са законом и Акционим планом. Субвенција се одобрава по критеријумима и на начин утврђен као код
субвенције за отварање нових радних места.
7.3 Јавни радови
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која се организује у циљу запошљавања,
очувања и унапређења радних способности и побољшања материјалног положаја незапослених са територије
општине Нова Варош, а која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање- Филијале
Пријепоље- испостава Нова Варош, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Јавни радови се организују у областима:
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- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре;
- одржавања и заштите животне средине и природе;
Право учешћа у поступку спровођења јавних радова имају: органи јединице локалне самоуправе,
јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења грађана.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са I и II степеном
стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са III и IV степеном
стручне спреме;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са V и VI степеном
стручне спреме;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са VII степеном
стручне спреме;
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у
јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец ангажовања у висини од:
- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних,културних и
других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.
Одобрена средства су наменска и могу да се користе искључиво за спровођење јавних радова.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је:
- да запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном односу најмање у дужини
трајања уговорне обавезе,
-да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом а која нису предвиђена Акционим планом
и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном
превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну
разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене Акционим планом и плаћање разлике
доприноса за обавезно социјално осигурање на утврђену разлику зарада.
Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за општину Нова Варош, одлука о
одобравању спровођења јавних радова од интереса за општину Нова Варош и други елементи биће утврђени
Споразумом између Општине Нова Варош и Националне службе за запошљавање Филијала Пријепоље.
Приоритет у избору јавних радова имају пројекти којима се обезбеђује
запошљавање теже запошљивих незапослених лица и незапослених лица у стању социјалне потребе.
7.4 Подстицање запошљавања младих путем финансирања програма оспособљавања за
самостални рад у струци:
а) програм приправника
Програм приправника подразумева стручно оспособљавање незапосленог лица ради
оспособљавања за самостални рад у струци и полагање приправничког, односно стручног испита у складу са
законом или општим актом послодавца, уз заснивање радног односа.
Програм приправника траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца, односно у складу са актом о
организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем
Право на укључивање у програм приправника има незапослено лице са територије Општине Нова
Варош са средњим, вишим или високим образовањем које први пут заснива радни однос у својству
приправника за занимање за које је стекло одређену врсту и степен стручне спреме или које је радило краће
од времена утврђеног за приправнички стаж и које се налази на евиденцији Националне службе за
запошљавање- Филијала Пријепоље.
Право на учешће у финансирању програма приправника може да оствари послодавац под условом
да:

-

има седиште или издвојену пословну јединицу на територији општине Нова Варош;
уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
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је као услов законом или актом о организацији и систематизавији послова код послодавца
прописана обавеза обављања приправничког стажа за рад на одрђеним пословима;
није привредни субјект у тешкоћама
има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица;
има најмање једно запослено лице.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм приправника укључи до два
незапослена лица а послодавац који има преко 10 запослених има право да у програм приправника укључи
незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
Послодавац је у обавези да за време трајања програма приправника:
запосли незапослено лице најмање у дужини трајања уговорне обавезе,
оспособи лице за самосталан рад у струци у складу са законом односно актом о организацији
и систематизацији послова.
да достави доказ о исплати зараде, пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за
лица укључена у програм приправника.
Послодавац је у обавези по истеку програма приправника:
организује полагање приправничког/стручног испита за самостални рад,
изда потврду о обављеном приправничком стажу,
приправника задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорне обавезе.
Послодавац има право на накнаду трошкова зараде за укључена лица у дужини трајања програма
и то:
-

-

22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са средњим
образовањем
24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са вишим или
високим трогодишњим образовањем

-

26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса,за лица са најмање
четворогодишњим високим образовањем
Јавни позив за запошљавање приправника, одлуку о избору послодаваца којима се одобравају
средства за запошљавање приправника, уговор између даваоца средстава и корисника средстава и други
елементи у складу са условима јавног позива, биће утврђени Споразумом између Националне службе за
запошљавање- Филијала Пријепоље и Општине Нова Варош
б) Програм стручне праксе код приватног послодавца
Програм стручне праксе подразумева стицање практичних знања и вештина за самосталан рад, у
занимању за које је стечено одговарајуће образовање-квалификација без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са
општим односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмање средњим
образовањем која практична знања и вештине стичу код послодавца који припада приватном сектору (која се
налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Пријепоље- испостава Нова Варош).
.
подразумева стручно оспособљављње незапосленог лица ради оспособљавања за самосталан
рад у струци и стицање услова за полагање приправничког односно стручног испита у складу са законом или
општим актом послодавца, без заснивања радног односа .
Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци или без радног искуства у
својству приправника довољног за стицање услова за полагање приправничког односно стручног испита са
најмање средњим образовањем без обзира на године живота и
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца, односно у складу са актом
о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање
приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за
полагање приправничког/стручног испита.
Tоком трајања програма стручне праксе:
1. ангажованим лицима исплаћује се новчана помоћ у месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем
- 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим
образовањем и
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
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образовањем;
2. врши се обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са
законом и
3. сносе се трошкови полагања стручног/приправничког испита у висини једномесечне новчане помоћи.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац под условом:
- да има седиште или издвојену јединицу на подручју општине Нова Варош
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјалноосигурање;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за
рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- да има најмање једно запослено лице;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове: да има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа
образовања као и приправник и да има најмање 12 месеци радног искуства у струци.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до два незапослена лица, а
послодавац који има преко 10 запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може
бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Јавни позив за реализацију програма стручна пракса , одлуку о одобравању средстава , уговор
између даваоца средстава и корисника средстава и други елементи у складу са условима јавног позива, биће
утврђени Споразумом између Националне службе за запошљавање- Филијала Пријепоље и Општине Нова
Варош.
7.5 Програм стицања практичних знања код приватног послодавца
Програм стицања практичних знања подразумева стицање практичних знања и вештина кроз
обављање конкретних послова заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору.
Програм је намењен лицима без завршене средње школе, односно без квалификација, лицима без
квалификација која су завршила кратку обуку или функционално основно образовање одраслих, без обзира
на године живота (која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале Пријепољеиспостава Нова Варош).
Послодавац заснива радни однос са незапосленим лицем и остварује право на накнаду трошкова
зараде за укључена лица у трајању од 6 месеци.
Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још 6 месеци након завршетка програма.
Послодавцима који су засновали радни однос са лицима за време
оспособљавања, рефундира се :
- нето зарада лица у месечном износу од 23.000,00 динара и
- припадајући порези и доприноси за обавезно социјално осигурање.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до два незапослена лица, а
послодавац који има преко 10 запослених има право да у
програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања , одлуку о одобравању средстава
,уговор између даваоца средстава и корисника средстава и други елементи у складу са условима јавног
позива, биће утврђени Споразумом између Националне службе за запошљавање- Филијала Пријепоље и
Општине Нова Варош.
8. КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Теже запошљиви незапослени јесте незапослени који због здравственог стања,недовољног или
неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика, регионалне и професионалне
неускклађености понуде и тражње на тржишту рада или других објективних околности теже налази
запослење.
У 2015 години теже запошљива лица, која ће имати приоритет у укључивању у мере активне
политике запошљавања су: дугорочно незапослена лица, неквалификовани , жене, старији од 50 година
живота, млади до 30 година живота, рурално становништво , особе са инвалидитетом, вишак запослених,
корисници новчане социјалне помоћи.
9. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА
За реализацију мера активне политике запошљавања из ЛАПЗ, средства су планирана Одлуком о
буџету општине Нова Варош за 2015. годину у укупном износу од 30.000.000,00 динара.
Одредбом члана 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, утврђено је да
локална самоуправа може да поднесе захтев за средства ресорном Министарству. Обзиром да су потребе за
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спровођење мера активне политике запошљавања на територији Општине много веће и да је ове године у
буџету Општине издвојено 30.000.000,00 динара а имајући у виду наше досадашње резултате у области
запошљавања, општина ће затражити додатна средства од Министарства у складу са законом.
Из анализе тржишта рада произилази, да је на евиденцији НСЗ-а у Новој Вароши 2.249 лица, мере
самозапошљавања и новог запошљавања путем давања субвенција за отварање нових радних места, као и
мере стицања практичних знања и јавни радови, треба да утичу да се смањи број незапослених.
Потребе општине за јавним радовима су много веће од издвојених средстава и на досадашње
јавне конкурсе за организовање јавних радова од интереса за Општину пристизало је већи број квалитетних
пројеката чијом реализацијом би се запослило већи број лица из теже запошљивих категорија.
Овај Локални акциони план запошљавања за 2015. Годину, објавити у "Службеном листу општине
Нова Варош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-34/29/2014-02 од 27.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

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

3
Општинско веће општине Нова Варош, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи и чл. 72. Статута
општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012), а у вези члана 46. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр.10/08), доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ НАКНАДИ
ЗА НОВОРОЂЕНЧАД
Члан 1.
У називу Правилника о једнократној новчаној накнади за новорођенчад, бр. 06-7/24/2014-03 од 19.03.2014.
године, реч: ''једнократној'', брише се.
Члан 2.
У члану 1. реч: ''једнократну'', брише се.
Члан 3.
У члану 2, у ставу 1. реч: ''једнократних'' и у ставу 2. реч ''једнократне'', бришу се.
После става 3. додају се нови ставови 4. и 5, који гласе:
''Исплате новчаних накнада из става 2. вршиће се у две рате, и то:
- прва рата, након доношења решења о признавању права на новчану накнаду,
- друга рата, након шест месеци од рођења детета, под условом да су до тада у Дому здравља Нова Варош
извршени сви законом предвиђени систематски прегледи и имунизације детета.
Потврду, у смислу става 4. алинеја 2. овог члана, издату од стране изабраног лекара-педијатра Дома здравља
Нова Варош, прибавиће по службеној дужности надлежни орган из члана 4.''
Члан 4.
У члану 3. реч: ''једнократну'', брише се.
Став 1. алинеја Б) мења се и гласи:
'' За другорођено, трећерођено и четврторођено дете
- да оба родитеља имају пребивалиште на територији општине Нова Варош најмање од дана рођења
прворођеног детета (кад су оба родитеља држављани Републике Србије),
- да један родитељ има пребивалиште на територији општине Нова Варош најмање годину дана пре рођења
прворођеног детета, а други родитељ да има одобрен привремени боравак у Републици Србији, на подручју општине
Нова Варош, најмање од дана рођења прворођеног детета (кад је један од родитеља страни држављанин).''
Члан 5.
После члана 6. додаје се члан 6а, који гласи:
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''Право из члана 3. овог правилника може остварити и страни држављанин који има одобрен привремени
боравак у Републици Србији, на подручју општине Нова Варош.
Уз захтев за остваривање права, лице из става 1. овог члана прилаже доказе наведене у члану 4. став 2, с тим
што уместо уверења о држављанству Републике Србије прилаже уверење издато од стране МУП-а да има одобрен
привремени боравак у Републици Србији, на подручју ПС Нова Варош, а уместо копије личне карте прилаже копију
пасоша.''
Члан 6.
У члану 8, у ставу 1. и у ставу 2, речи: ''једнократну'', бришу се.
Члан 7.
У члану 9. реч: ''једнократну'', брише се.
Члан 8.
Одредба члана 6а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-39/4/2014-03 од 25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************

4
Општинско веће општине Нова Варош, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи и чл. 72. Статута
општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012), а у вези члана 46. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр.10/08), доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О МЕСЕЧНОЈ НОВЧАНОЈ НАКНАДИ
ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ПОРОДИЉЕ
Члан 1.
У члану 3. став 1. алинеја Б) мења се и гласи:
'' За другорођено, трећерођено и четврторођено дете
- да оба родитеља имају пребивалиште на територији општине Нова Варош најмање од дана рођења
прворођеног детета (кад су оба родитеља држављани Републике Србије),
- да један родитељ има пребивалиште на територији општине Нова Варош најмање годину дана пре рођења
прворођеног детета, а други родитељ да има одобрен привремени боравак у Републици Србији, на подручју општине
Нова Варош, најмање од дана рођења прворођеног детета (кад је један од родитеља страни држављанин).''
Члан 2.
После члана 8. додаје се члан 8а, који гласи:
''Право из члана 1. овог правилника може остварити и страни држављанин који има одобрен привремени
боравак у Републици Србији, на подручју општине Нова Варош.
Уз захтев за остваривање права, лице из става 1. овог члана прилаже доказе наведене у члану 6. став 2, с тим
што уместо уверења о држављанству Републике Србије прилаже уверење издато од стране МУП-а да има одобрен
привремени боравак у Републици Србији, на подручју ПС Нова Варош, а уместо копије личне карте прилаже копију
пасоша.''
Члан 3.
Одредба члана 8а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
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Број:06-39/4-1/2014-03 од 25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************

5
На основу члана 138, 141. Закона о спорту ( „Службени гласник РС“, бр.24/11 и 99/11), члана 72. Статута Општине
Нова Варош ( Службени лист општине Нова Варош“ , бр. 10/2008 и 9/2012), Општинско веће општине Нова Варош, на
седници одржаној дана 25.12.2014.године, доноси
ПРАВИЛНИК
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА (КЛУБОВА) И ФИНАНСИРАЊУ
ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Члан 1.
Овим правилником прописују се критријуми за категоризацију спортских удружења у општини Нова Варош као и
критеријуми за бодовање екипних и појединачних спортова, на основу чега се врши финансирање/суфинансирање
такмичарског спорта.
Износ за финансирања категорисаних спортских удружења доноси председник општине на основу Одлуке о буџету
општине Нова Варош.
Након извршене категоризације спортских удружења (клубова) у редовном такмичарском спорту, сваком спортском
удружењу (клубу) на основу утврђених критеријума у категоризацији припада одређени број бодова, који се претварају
у проценте у односу на укупан број бодова свих категорисаних спортских удружења (клубова).
Уколико се више спортских удружења (клубова) у мушкој или женској конкуренцији из једне спортске гране
категорише, у обзир ће се узети њихов просек бодова и тако ће се добити проценат финансирања за ту спортску грану.
Утврђивање коначног износа за сваки клуб, појединачно, добиће се тако, што ће се наведена сума поделити сходно
прценту у односу на број бодова добијен категоризацијом.
Члан 2.
Да би могли користити финансијска средства из буџета општине Нова Варош, спортске организације,
удружења(клубови) морају испунити следеће услове:
1. да је спортска организација, удружење( клуб) са седиштем на територији општине Нова Варош;
2. да је спортска грана из које спортско удружење ( клуб ) потиче, уврштена у Правилник о спортским гранама у
Републици Србији Министарства омладине и спорта и да је иста категорисана Правилником о критеријумима за
категоризацију спортова Спортског савеза Србије;
3. да спортско удружење (клуб) има селекцију укључену у редован систем такмичења националних гранских савеза
која су у чланству Спортског савеза Србије;
4. да спортско удружење (клуб) има најмање једног стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у
спорту;
5. да спортско удржење (клуб) обавља делатност у области спорта најмање годину дана ( изузетак може бити једино ако
се ради о делатности у области спорта која својим организацијом може да доприносе развоју туризма у општини о чему
одлучује председник општине)
Члан 3.
Категоризацију спортских организација врши Стручна комисија, у складу са критеријумима утврђеним овим
правилником.
Стручна комисија се обавезује да на основу критеријума утврђених овим правилником једном годишње уради листу
категорисаних спортских организација и исту достави Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске
управе.
Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе врши расподелу средстава на основу листе
категорисаних спортских организација.
Члан 4.
Средства која су издвојена из буџета општине Нова Варош за финансирање спортских организација и других
потреба у области спорта распоређују се финансијским планом који доноси Спортски савез општине Нова Варош.
Спортски клубови који су корисници буџетских средстава, дужни су да Спортском савезу општине Нова Варош и
Одељењу за општу управу и друштвене делатности достављају месечни извештај о утрошеним средствима и са
потребном документацијом правдају пренета а потрошена средства.
Спортски клубови су дужни да троше планирана средства по усвојеном плану финансирања.
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Спортски савез општине Нова Варош дужан је да доставља месечни извештај о утрошеним буџетским средствима и
са потребном документацијом правда пренета а потрошена средства Одељењу за општу управу и друштвене делатности.
Спортска организација која не поступи по ставу 1. овог члана или не наменски троши средства, дужан је да врати
општини Нова Варош пренета средства, а док не достави извештај о утрошеним средствима, неће се преносити нова
средства.

Члан 5.
Спортска удружења ( клубови) дужни су да на захтев Спортског савеза општине Нова Варош, а у складу са
роковима, доставе програм рада са финансијским планом за сваку наредну буџетску годину и податке који су неопходни
за бодовање и категоризацију.
Спортска удружења (клубови) који не доставе благовремено податке неопходне за бодовање и категоризацију, неће
бити вредновани у поступку.
У случају да Спортски савез Нове Вроши, за такмичарски спорт утврди да садржај достављене документације није
валидан и веродостојан, спортско удружење неће бити категорисано у временском периоду од две године.
Члан 6.
Спортска удружења (клубови) обавезни су да у траженом року доставе Спортском савезу општине Нова Варош
следећу документацију, како би испунили основне услове за конкурисање:
1. доставе копију решења о упису у регистар,
2. доставе копију чланства у гранском савезу,
3. доставе копију одлуке о лицу за заступање,
4. доставе копију решења о текућем рачуну и овлашћеним лицима за потписивање финансијских докумената
5. доставе доказ да није рачун блокиран у току конкурисања
Посебни услови категоризације подразумевају предају документације у прописаном року, где се доказују
критеријуми потребни за бодовање и израду коначног списка категоризације за текућу годину.
Клубови су дужни предати следеће документе :
- план и програм рада за наредну годину,
- извештај о рангу спортске организације,
- извештај о постигнутим резултатима у протеклој сезони,
- извештај о броју екипа,
- извештај о броју ангажованих спортских стручњака.
Уз прописане обрасце спортске организације достављају доказе о уписаним подацима, завршне билтене, сајт где се
виде уписани подаци, копију уговора и дипломе тренера, копије такмичарских листа и збирне регистрације играча итд.
Члан 7.
Спортски савез општине Нова Варош је корисник финансијских средстава у износу до 20 % од средстава која су
опредељена из буџета опшине Нова Варош за спорт, рекреацију и физичку културу.
Члан 8.
Категоризација и бодовање спортских удружења (клубова) врши се на основу следећих критеријума:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Критеријум
Ранг такмичења
Постигнути резултати у протеклој години
Број такмичарских екипа у редовном систему
такмичења
Броја ангажованих спортских стручњака са
адекватним образовањем
Статус спорта на националном и међународном
плану
Традиција спорта у општини и године постојања
клуба
УКУПНО

Број максималних бодова
10 бодова
50 бодова за Олимпијске спортове , 40 бодова за
придружене спортове МОК-а
10 бодова
10 бодова
10 бодова за Олимпјиске спортове, 5 бодова за
придружене спортове МОК-а
10 бодова
100 бодова, 85 бодова

Максималан број бодова у категоризацији износи:
1.
За спортско удружење из олимпијске гране спорта-100 бодова
2.
За спортско удружење из неолимпијске гране спорта-спортска грана која је препозната од стране МОК-а
( члан АРИСФ-а)-85 бодова

Страна 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

30. децембар 2014. године

Члан 9.
Категоризацијом се одређује број бодова за сваки критеријум и то:
1.Ранг такмичења
У екипним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења:
1. Општинске лиге
2. Међуопштинске лиге (окружне...)
3. Регионалне (покрајинске, међуокружне,3 лиге...)
4. Друге лиге
5. Прве лиге
6. Националне лиге највишег ранга (Супер лиге, „А“ лиге...)
* Напомена: У екипним спортовима где нема „Супер лиге“ „А-лиге“, као највиши ранг се признаје прва лига Србије (5
ниво).
У појединачним спортовима имамо следеће нивое (рангове) такмичења и то:
1. Градско/општинско првенство (међуопштинско)
2. Окружно-регионално-покрајинско првенство
3. Државно првенство
У случају да у екипном спорту постоје четири нивоа такмичења, максимални број бодова се умањује за 10%, ако има
три нивоа за наредних 10% итд. У појединачним спортовима, ако постоје само два нивоа такмичења, број бодова се
умањује за 20%, а ако има само један ниво такмичења, број бодова се умањује за 40% од максималног броја бодова.
Бодују се посебно мушке, посебно женске екипе. Узима се највећи број бодова само за најбољи резултат нбеке екипе за
укупно бодовање.
Ред.
Екипни спортови
сениори
јуниори
кадет
пиони
бр.
и
ри
1.
6 категорија
10
7,0
6,0
5,0
2.
5 категорија
8
5,6
4,8
4.0
3.
4 категорија
6
4,2
3,6
3,0
4.
3 категорија
4
2,8
2,4
2,0
5.
2 категорија
3
2,1
1,8
1,5
6.
1 категорија
2
1,4
1,2
1,0
Појединачни
сениори
јуниори
кадети
пионири
спортови
3 ниво
1
7,
6,0
5,0
0
0
2 ниво
4,
3,6
3,0
6
2
1 ниво
2,
1,8
1,5
3
1
2. Постигнути резултати
Табела бодовања за клубове из олимпијских спортова- ЕКИПНИ СПОРТОВИ
Ре
д.
бр.

1.
2.
3.

Екипн
и
спорто
ви

6
катего
рија
5
катего
рија
4
катего
рија

С
енио
ри

Ју
ниор
и70%

1
м
е
с
т
о
45,0

Прва
полов
ина

40,0

35,0

40,0

35,0

30,0

35,0

30,0

25,0

Каде
ти60
%
Друг
а
поло
вина

Пи
они
ри5
0%
1
м
е
с
т
о
31,
5

Прв
а
поло
вина

Друга
полов
ина

28,0

28,
0
24,
5

(посебно М и Ж)

Прва
полов
ина

Друга
половин
а

24,5

1
м
е
с
т
о
27,0

1
м
е
с
т
о
22,
5

Прв
а
поло
вина

Друга
полов
ина

24,0

21,0

20,0

17,5

24,5

21,0

24,0

21,0

18,0

20,
0

17,5

15,0

21,0

17,5

21,0

18,0

15,0

17,
5

15,0

12,5
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4.

3
30,0
катего
рија
5.
2
25,0
катего
рија
6.
1
15,0
катего
рија
Титула екипног
првака државе у
прошлости
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25,0

20,0

21,
0

17,5

14,0

18,0

15,0

12,0

15,
0

12,5

10,0

20,0

15,0

17,
5

14,0

10,5

15,0

12,0

9,0

12,
5

10,0

7,5

10,0

7,0

10,
5

7,0

4,9

9,0

6,0

4,2

7,5

5,5

3,5

+ 5 бодова

+ 5 бодова

У случају да у екипном
спорту има само 4 нивоа такмичења, предвиђени број бодова се умањује за 10 %, ако има три нивоа за наредних 10 %
итд.
Табела бодовања - за клубове из олимпијских спортова – ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ (посебно М и Ж)
Ред
.
Бр.

Екип
ни
спорт
ови

Сени
ори

Јуни
ори7
0%

Каде
ти60
%

Пио
нири
50%

5и
више
меда
ља

3-4
меда
ље

1-2
меда
ље

3-4
меда
ље

1-2
меда
ље

1.

3
ниво

45,0

40,0

35,0

5и
виш
е
меда
ља
31,5

28,0

2.

2
ниво

32,5

27,5

22,5

22,8

3.

1
ниво

20,0

15,0

10,0

14,0

Медаља са
ЕП, ОИ,СП

+5 бодова

3-4
меда
ље

1-2
меда
ље

5и
више
меда
ља

3-4
медаље

1-2
меда
ље

24,5

5и
виш
е
меда
ља
27,0

24,0

21,0

22,5

20,0

17,5

19,3

15,8

19,5

16,5

13,5

16,3

13,8

11,3

10,5

7,0

12,0

9,0

6,0

10,0

7,5

5,0

+5 бодова

У случају да у
појединачним спортовима има само два нивоа такмичења број бодова се умањује за 20%, а ако има само један ниво
такмичења број бодова се умањује за 40% од максималног броја бодова. Бодују се посебно мушке а посебно женске
екипе и узима се највећи број бодова једне екипе за укупно бодовање.
Табела
- за клубове из неолимпијских спортова – ЕКИПНИ СПОРТОВИ (посебно М и Ж)
Ре
д.
бр.

1.

Екипни
спортов
и

6
категор
ија

С
енио
ри
1
м
е
с
т
о
35,0

Ј
унио
ри70
%
Прв
а
поло
вина

К
адети
60%

Пио
нири
50%

Друг
а
полов
ина

30,0

25,0

1
м
е
с
т
о
24,5

Прва
полов
ина

Друг
а
поло
вина

21,0

17,5

1
м
е
с
т
о
21,0

Прв
а
поло
вина

Друг
а
поло
вина

18,0

15,0

1
м
е
с
т
о
17,5

Прва
полови
на

Друга
полови
на

15,0

7,5
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2.

5
30,0
категор
ија
3.
4
25,0
категор
ија
4.
3
20,0
категор
ија
5.
2
15,0
категор
ија
6.
1
7,5
категор
ија
Титула екипног првака
државе у прошлости
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25,0

20,0

21,0

17,5

14,0

18,0

15,0

12,0

15,0

7,5

5,0

20,0

15,0

17,5

14,0

10,5

15,0

12,0

9,0

12,5

5,0

3,5

15,0

7,5

14,0

10,5

5,3

12,0

9,0

4,5

10,0

3,5

2,5

7,5

5,0

10,5

5,3

3,5

9,0

4,5

3,0

7,5

2,5

1,8

5,0

3,5

5,3

3,5

2,5

4,5

3,0

2,1

3,8

+ 5 бодова

2,5

1,8

+ 5 бодова

Табела бодовања:
- за клубове из неолимпијских спортова – ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ (посебно М и Ж)
Ре
д.
Бр
.

Екипн
и
спорто
ви

Сени
ори

Јуниор
и70%

Кадет
и60%

Пион
ири5
0%

5и
више
меда
ља

3-4
медаљ
е

1-2
меда
ље

5и
више
меда
ља

3-4
меда
ље

1-2
меда
ље

5и
више
меда
ља

3-4
меда
ље

1-2
меда
ље

1.

3 ниво

35,0

30,0

215,0

24,5

21,0

17,5

21,0

18,5

15,5

2.

2 ниво

22,5

17,5

12,5

15,8

12,3

8,8

13,5

10,5

3.

1 ниво

10,0

7,5

5,0

7,0

5,3

3,5

6,0

4,5

Медаља са
ЕП,
ОИ,СП

+5 бодова

5и
ви
ше
мед
аља
17,
5

3-4
меда
ље

1-2
меда
ље

15,0

12,5

7,5

11,
8

8,8

6,3

3,0

5,0

3,8

2,5

+5 бодова

Максималан број бодова по по овом основу је 50 за олимпијске спортске гране и 40 бодова за спортске гране
препозанте од стране МОК-а. У бодовање се узима само најбољи резултат неке екипе (мушкарци-жене-сениоријуниори...), а на те бодове се додаје евентуално пет бодова за досадашње резултате (екипна титула или медаља са
европских првенстава, светских првенстава или олимпијских игара).
3.

Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења

Узраст
1.СЕНИОРИ
2.ЈУНИОРИ

Оквирно године
20 и више година
(17) 18-20

Остали називи који се користе

3.КАДЕТИ

(15) 16-17

млађи јуниори

4.ПИОНИРИ

до 14 (15) год

млађи пионири, ученици, полетарци

млађи сениори, наде
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Бодови

1.
2.
3.

5 и више екипа(М+Ж)
4 екипе (М+Ж)
3 екипе (М+Ж)

10
8
6

4.

2 екипе (М+Ж)

4

5.

1 екипа (М+Ж)

3

За одређивање броја бодова за овај критеријум сабирају се све мушке и женске екипе
4.Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем
Табела бодовања
Редни
број
1.

Број тренера

Бодови

4 и више тренера

10

2.

3 и више тренера

7

3.
4.

2 и више тренера
1 тренер

5
2

5. Статус спорта на националном и међународном плану
Основни критеријуми:
Ред.
бр.

Критеријум

Бодови

1.

Клубови из олимпијских спортских грана

Од 2 до 10 бодова

2.

Клубови из спортских грана које су препознате од
стране МОК-а( чланови АРИСФ-а)

Од 1 до 5 бодова

Додатни критеријуми:
Р.б

1

Макс.бр.бодова
Критеријум
Спортска
10
удружења( клубови) из
олимпијске гране спорта
Клубови из спортских грана категорисаних у 1 групу спортова

10

2

Клубови из спортских грана категорисаних у 2 групу спортова

8

3

Клубови из спортских грана категорисаних у 3 групу спортова

6

1

Спортска
5
удружења( клубови) из
неолимпијске гране спорта
Клубови из спортских грана категорисаних у 1 групу спортова

5

2

Клубови из спортских грана категорисаних у 2 групу спортова

3

1.

2.
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1

6. Традиција спорта у граду/општини
Ред.б
р.
1.

Критеријум

Максималан број бодова

Клубови основани пре 50 и више година

2.

Клубови од 25 до 49 година традиције

8

3.

Клубови од 15 до 24 година традиције

6

4.

Клубови од 5 до 14 година традиције

4

5.

Клубови од 3 до 5 година традиције

2

6.

Клубови са 2 године традиције

1

10

Резиме
На основу броја бодова који је сваки клуб остварио у систему категоризације у односу са укупним бројем бодова свих
категорисаних клубова добија се колико процената припада сваком клубу у систему категоризације .
Р.б.
Клубови
критеријуми
Укупно
проценат
бодова
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
укупно
Након што се изврши бодовање клубова на основу ових критеријумима прави се ранг листа свих
категорисаних клубова који су остварили право на категоризацију
Р.б

Клубови

Укупно бодова

проценат

Члан 10.
Спортски клубови сами финансирају обележавање јубилеја уколико имају сопствена средства, јер се у те сврхе не
могу користити буџетска средства.
Члан 11.
У складу са извршеном категоризацијом, спортски клубови стичу право на финансирање својих активности у складу
са расположивим и ликвидним средствима општине Нове Вароши.
Члан 12.
Финансијским планом предвиђају се и средства за финансирање школског и рекреативног спорта, спортских
манифестација значајних за општину Нова Варош. Спортски савез Нова Варош је задужен за организацију школског и
предшколског спорта, рекреативног спорта, спортских манифестација и спорта за инвалиде.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. и објављује се у „Службеном гласнику општине Нова
Варош“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-39/38-1/2014-03 од 25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************

6
На основу члана 138, 141. Закона о спорту ( „Службени гласник РС“, бр.24/11 и 99/11), члана 72. Статута Општине
Нова Варош ( Службени лист општине Нова Варош“ , бр. 10/2008 и 9/2012), Општинско веће општине Нова Варош, на
седници одржаној дана 25.12.2014.године, доноси
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ ОБЛАСТИ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Члан 1.
Правилником о финансирању у области спорта и физичке културе из буџета општине Нова Варош (у даљем тексту
Правилник) утврђују се основна поља финансирања у области спорта и физичке културе која се примењују на све
спортскe организације, удружења (клубове) и на све остале спортске субјекте на подручју општине Нова Варош.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије остваривање се обезбеђују средства из буџета општине Нова
Варош јесу:
1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце,
омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији општине Нова Варош, а посебно јавних
спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске
опреме и реквизита;
3) организација спортских приредби од посебног значаја за општину Нова Варош;
4) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
5) учешће спортских организација са територије општине Нова Варош у клупским такмичењима;
6) предшколски и школски спорт;
7) делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан општине Нова Варош;
8) активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних спортских
савеза на територији општине Нова Варош од посебног значаја за општину Нову Варош, у зависности од тога да ли је
спортска грана од значаја за општину Нова Варош, која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој
мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава
обухват бављења грађана спортом;
9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања
спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
11) спречавање негативних појава у спорту;
12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима
битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни
пројекти и издавање спортских публикација;
14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и
подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник
јединица локалне самоуправе, кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта;
16) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.
Члан 2.
Право на финансијска средства из буџета општине Нова Варош имају спортска удружења (клубови) и организације
које доприносе развоју спорта, а чије је седиште на подручју општине Нова Варош, уз услов да задовољавају
критеријуме предвиђене овим Правилником и Правилником о категоризацији спортских организација и финансирању
потреба из области спорта општине Нова Варош.
Члан 3.
Носилац програма мора да :
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1. буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
2. да има седиште на територији општине Нова Варош;
3. да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;
4. да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана;
5. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у
складу са Законом о спорту.
Носилац програма не може да:
1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2. има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања;
3. буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са
његовом делатношћу.
Члан 4.
Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је :
1. намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако
је пропустио да достави све потребне информације и податке;
2. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију током поступка доделе
средстава.
Члан 5.
Основна поља финансирања на нивоу општине Нова Варош :
1. ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ( редовни и посебни програми)
2. ШКОЛСКИ СПОРТ
3. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
4. СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
5. САВЕЗИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УДРУЖИВАЊА
6. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
7. ДОДАТНИ ПРОГРАМИ(ПОСЕБАН КОНКУРС)
8. ОСТАЛА ПОЉА ( текућа резерва)
Износ за финансирање наведених поља у области физичке културе и спорта доноси председник општине, а на
основу Одлуке о буџету општин Нова Варош.
Члан 6.
За средства опредељена за редовни програм финансирања могу конкурисати све спортске организације, удружења
(клубови) чије је седиште на територији општине Нова Варош и која испуњавају услове предвиђене Правилником о
категоризацији спортских организација, удружења (клубова) и финансирању потреба из области спорта општине Нова
Варош.
Члан 7.
Укупан износ средстава предвиђен за програме такмичарских клубова распоређује се на основу добијених
процената за сваки клуб посебно. Утврђени износ средстава у динарима представља годишњу дотацију спортских
организација, удружења (клубова) за финансирање/суфинансирање рада спортских удружења (клубова) из средстава за
редован програм.
Обрачун свих трошкова који улазе у систем финансирања/суфинансирања, ради се у бодовима. У првој фази израде
финансијског плана користе се проценти. У другој фази добијени проценти за свако спортско удружење одређују износ
финансијских средстава.
Спортске организације, удружења (клубови) у редовном систему такмичења, који конкуришу за средства, морају у
систему бодовања на основу овог правилника и Правилника о категоризацији спортских организација, удружења
(клубова) и финансирању потреба из области спорта општине Нова Варош, остварити најмање 1 % од укупног броја
бодова, како би стекли право на редовно буџетско финансирање.
Члан 8.
За реализацију финансирања редовног програма могуће је обезбедити средства за следећу врсту трошкова :
За спортска удружења(клубове)- такмичарски спорт:
4.
Финансирање/суфинансирање превоза,смештаја и исхране екипе на редовна такмичења
5.
Финансирање/ суфинансирање стручног рада и трошкова стручне едукације;
6.
Финансирање/суфинансирање трошкова судија и делегата;
7.
Финансирање/суфинансирање коришћења спортских објеката;
8.
Финансирање/суфинансирање трошкова лекарских прегледа;
9.
Финансирање/суфинансирање набавка спортске опреме;
10. Финансирање/суфинансирање хранарине спортистима,`
11. Финансирање/суфинансирање осигурања спортистима;
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12. Финансирање/суфинансирање трошкова према гранским савезима
13. Финансирање/суфинансирање путовања овлашћеног лица клуба
За спортске организације:
1.
Финансирање/ суфинансирање путовања и дневница;
2.
Финансирање/суфинансирање запослених у стручним службама спортских организација, удружења(клубова)
а сходно стручној спреми;
3.
Финансирање/суфинансирање канцеларијских трошкова;
4.
Финансирање/суфинансирање услуга под условом да цене одговарају тржишним вредностима;
5.
Финансирање/суфинансирање хонорара лицима(спортским стручњацима и стручњацима у спорту) који
учествују у реализацији програма;
6.
Финансирање/суфинансирање трошкова провизије банака;
7.
Финансирање/суфинансирање других трошкова који су неопходни за реализацију програма( ширење
информација, штампање, канцеларијски материјал, осигурање, финансијске услуге, комуникацијске услуге и
сл.).
Оправданим трошковима не сматрају се следећи трошкови :
1. дугови и покривање губитака или задужења;
2.трошкови куповине земљишта и зграда, изградња и реконструкција спортске инфраструктуре, осим када су на то
сагласност дали органи локалне самоуправе;
3. трошкови отплате рата по основу раније закључених уговора (лизинг, кредит);
4. куповина алкохолних пића и дувана;
5. казне;
6. трошкови губитка због промене курса валута на финансијском тржишту.
Одобрена средства за редовне програме достављају се директно спортским организацијама, удружењима(клубовима)
на њихов текући рачун, у оној динамици која је наведена у уговору о финансирању и суфинансирању програма, који
потписују спортске организације, удружења(клубови) и надлежни орган општинске управе.
Члан 9.
Право коришћења буџетских средстава(редовни и посебни програми) имају спортске организације, удружења
(клубови) који су категорисани на основу Правилника о категоризацији спортских организација, удружења (клубова) из
области спорта општине Нова Варош. Остала спортска удружења (клубови) која се не категоришу на основу
Правилника о категоризацији спортских организација, удружења (клубова) из области спорта општине Нова Варош
имају право коришћења буџетског новца кроз посебан и додатан програм.
Члан 10.
Право коришћења буџетских средстава имају спортске организације, удружења (клубови) која се не категоришу на
основу Правилника о категоризацији спортских организација, удружења (клубова) и финансирању потреба из области
спорта општине Нова Варош.
Спортским удружењима (клубовима) који нису категорисани могу бити финансирани/суфинансирани трошкови
према гранским савезима (лиценцирање, котизација, чланарина), трошкови лекарских прегледа, таксе службених лица,
трошкови превоза.
Износ финансијских средстава за сваки појединачни програм зависи од :
• укупно расположивих средстава у годишњем финансијском плану;
• броја програма поднетих за финансирање/суфинансирање из подручја посебних програма;
• комплетности приложене документације;
• остварених спортских резултата спортског удружења (клуба ) у протеклом периоду;
• број чланова спортског удружења (клуба).
Одобрена средства за додатне програме достављају се директно спортским удружењима (клубовима) на њихов текући
рачун, у оној динамици која је наведена у уговору о финансирању/суфинансирању програма који потписују спортско
удружење и председник општине.
Члан 11.
Посебни програми обухватају следеће области :
1. Набавка специфичне опреме и реквизита за спортска удружења;
2. Куп такмичења;
3. Стипендија младим перспективним спортистима
4. Организација пригодних такмичења и манифестација;
5. Организација званичних државних првенстава;
6. Адаптација спортских терена, санације или изградње спортских објеката
Члан 12.
Регистрована спортска удружења могу поднети програм за финансирање/суфинансирање набавке специфичне
опреме и реквизита који се користе за такмичења и тренинге (лопте, голови, кошеви, струњаче, гимнастичке справе,
атлетске справе...).
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Износ финансијских средстава за сваки појединачни програм, поред наведених услова зависи и од економске
оправданости улагања у специфичну опрему и реквизите
.
Члан 13.
Регистрована спортска удружења (клубови) могу поднети програм за финансирање/суфинансирање трошкова куп
такмичења.
Члан 14.
Регистрована удружења могу поднети списак кандидата за доделу стипендије младим спортистима у роковима које
пропише председник општине . Максимални број предложених кандидата по једном клубу јесте два. Стипендију могу
примати млади спортисти од 14 до 19 година.
Спортски савез Нова Варош предлаже кандидате за доделу стипендија за спортско усавршавање и за новчану помоћ
спортистима са посебним заслугама. Максималан број предложених кандидата јесте три. Ове стипендије могу примати
спортисти од 20 до 35 година старости (45 година за заслужне спортисте).
Износ појединачне стипендије зависи од укупно расположивих средстава за ову позицију у годишњем финансијском
плану, броја додељених стипендија за наредну годину, комплетности приложене документације, вредности постигнутих
резултата на међународним такмичењима и вредност постигнутих резултата на домаћим такмичењима.
Услови за конурисање за спортске стипендије и новчане помоћи , одређени су Правилником о стипендирању
спортиста који доноси Спортски савез Нове Вроши.
Члан 15.
Регистрована спортска удружења могу поднети програм за финансирање/ суфинансирање пригодних такмичења и
манифестација.
Износ финансијских средстава за сваки појединачни програм, поред наведених услова зависи и од друштвеног
значаја организације пригодног такмичења или манифестације (број учесника, број гледалаца, број до сада одржаних
манифестација...).
Члан 16.
Регистрована спортска удружења могу до предвиђеног рока поднети програм за финансирање/суфинансирање учешћа
својих екипа или појединаца у званичним међународним клупским такмичењима, за која су остварили право на основу
постигнутих резултата у националним лигама и такмичењима.
Износ финансијских средстава за сваки појединачни програм, поред наведених услова зависи и од друштвеног
значаја учешћа у званичним међународним клупским такмичењима (број мечева, потребна финансијска средства...);
Члан 17.
Износ финансијских средстава за сваки појединачни програм зависи од :
• укупно расположивих средстава у годишњем финансијском плану;
• броја програма поднетих за финансирање/суфинансирање из подручја посебних програма;
• комплетности приложене документације;
• броја учесника (младих, жена и др.),
• висине ванбуџетских средстава која обезбеђује подносилац програма.
Предлог средстава за посебне програме даје Спортски савез Нова Варош, а на основу поднетих захтева од стране
спортских удружења (клубова) у току буџетске године, а коначну одлуку доноси председник општине.
Одобрена средства за посебне програме, достављају се директно спортским удружењима(клубовима) на њихов
текући рачун у једнократном износу, односно у оној динамици како јенаведено у уговору о
финансирању/суфинансирању посебних програма који потписују носилац програма и председник општине.
Члан 18.
Све организације из области предшколског и школског спорта могу поднети програм за финансирање активности из
области предшколског школског спорта са основним подацима о организацији такмичења, као и о организацији других
врста спортских активности (приходи и расходи).
Износ финансијских средстава за сваки појединачни програм зависи од :
•
укупно расположивих средстава за ову позицију у годишњм финансијском плану ;
•
броја програма који конкуришу за финансирање/суфинансирање у области школског спорта;
•
комплетности приложене документације;
•
броја учесника, како школа, тако и предшколаца, ученика и студената;
•
висине ванбуџетских средстава која обезбеђује подносилац програма.
Пре доношења коначне одлуке о расподели финансијских средстава, тражи се предлог расподеле финансијских
средстава од стране Спортског савеза
Нова Варош. Спортски савез Нове Вароши подноси програм за
финансирање/суфинансирање у области школског спорта.
Општина Нова Варош може донети одлуку о покретању програма који се односе на реализацију активности која
доприносе здравом физичком развоју и формирању здравих стилова живота деце предшколског и школског узраста, уз
укључивање организација које се баве школским спортом(Спортски савез Нова Варош).
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Члан 19.
Регистрована спортска удружења, савези и удружења из области рекреације могу поднети програм за
финансирање/суфинансирање рекреативних активности грађана са основним подацима о организацији такмичења и
реализацији спортских активности грађана, као и о финансијским показатељима (приходи и расходи). Износ
финансијских средстава за сваки појединачни програм зависи од :
укупно расположивих средстава за ову позицију у годишњм финансијском плану ;
броја програма који конкуришу за финансирање/суфинансирање у области
рекреативног спорта ;
комплетности приложене документације;
броја учесника (екипа и појединаца);
висине ванбуџетских средстава која обезбеђује подносилац програма.
Пре доношења коначне одлуке о расподели финансијских средстава, тражи се предлог расподеле финансијских
средстава од стране Спортског савеза Нова Варош.
Члан 20.
Регистрована удружења лица са инвалидитетом, као и регистрована спортска удружења лица са инвалидитетом, могу
поднети програм за финансирање/суфинансирање спортских активности лица са инвалидитетом, са основним подацима
о програму и финансијским показатељима (приходи и расходи).
Износ финансијских средстава за сваки појединачни програм зависи од :
укупно расположивих средстава за ову позицију у годишњм финансијском плану ;
броја програма који конкуришу за финансирање/суфинансирање у области спорта лица са инвалидитетом;
•
комплетности приложене документације;
•
броја учесника (екипа и појединаца);
•
висине ванбуџетских средстава која обезбеђује подносилац програма.
Пре доношења коначне одлуке о расподели финансијских средстава, тражи се предлог расподеле финансијских
средстава од стране Спортског савеза Нова Варош.
Члан 21.
Средства за функционисање Спортског савеза Нова Варош остварују се из буџета по Правилнику о категоризацији
спортских организација. Спортски савез Нова Варош подноси програм за редовно и посебно
финансирање/суфинансирање програма из свог делокруга рада. У програму се наводе основни подаци о активностима
Спортског савеза Нова Варош и потребна финансијска средства за реализацију наведених програма, као и предлог
средстава за техничко функционисање савеза(режијски трошкови, материјални трошкови, плате запослених, хонорари и
др. )
Члан 22.
Регистрована спортска удружења , школе, месне заједнице могу предати пројекат за финансирање/суфинансирање
адаптације, санације или изградње спортских објеката.
У прилогу се обавезно мора доставити: предрачун, власнички лист, уговор о заједничком улагању( ако спортска
организација није власник спортског објекта), као и сви оатали материјали значајни за тај пројекат.
Износ финансијскихсредстав за сваки појединачан програм зависи од:
•
Укупно расположивих средстава за ову позицију у годишњем финансијском плану
•
Броја програма који конкуришу у подручију адаптације, санације и изградње
•
Комплетности приложене документације
•
Економске оправданости улагања у предложени пројекат
•
Броја корисника наведеног објекта након санације, адаптације или изградње
•
Висине ванбуџетских средстава која обезбеђује подносилац програма
Одобрена средства се достављају спортским органиѕацијама, удружењима(клубовима), школама, месним заједницама
на њихов текући рачун у једнократном износу, односно како је наведено у уговору о финансирању/суфинансирању
додатних програма.
Члан 23.
Управни одбор јавног предузећа за управљање и одржавање спортским објектима или спортски центар предају
програм активности с финансијским потребама за реализацију зацртаних послова јавног предузећа до законом
предвиђеног рока.
Програм активности с финансијским параметрима предаје се надлежном општинском органу који доноси предлог
висине средстава за рад јавног предузећа скупштини општине на усвајање.
Члан 24.
Спортска удружења (клубови) за своје активне спортисте из олимпијских и параолимпијских спортова који су
носиоци националних признања (освајачи олимпијских и параолимпијских светских иевропских медаља), могу предати
посебан захтев за помоћ у осигурању и побољшању услова врхунским спортистима ( набавка опреме, набавка реквизита,
обезеђивање додатних термина затренинг и сл.). Средства за ове намене се обезбеђују из текуће резерве.
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Спортска удружења (клубови) могу поднети захтев за награђивање спортиста за постигнуте врхунске резултате на
међународним такмичењима.
Спортска удружења (клубови) који имају значајну спортску традицију (вишедеценијско постојање, остварене
спортске резултате у прошлости), квалитетну организацију спортског менаџмента и који се такмиче у спортским
гранама од националног значаја и традиције, по којима је општина препознатљив, могу бити додатно финансирани .

Члан 25.
Средства из члана 26. ће се одобравати по ванредним захтевима спортских организација, удружења(клубова) и
осталих корисника финансијских средстава из области спорта поред наведеног и за непланиране и непредвиђене расходе
који настану у току године, а одобрава их надлежни орган Општинске управе.
Члан 26.
Надлежни орган општине Нова Варош у виду текуће резерве оставља 10 % укупних средстава намењених за спорт,
за непланиране и непредвиђене расходе који настану у току године.
Средства ће се одобравати по ванредним захтевима спортских организација, удружења(клубова) и осталих корисника
финансијских средстава из области спорта.
Члан 27.
Надлежни орган управе општине Нова Варош у току године, а на основу законских прописа, доноси рокове у
којима се предају захтеви за буџетска средства која су намењена спорту. Спортски савез Нова Варош дужан је да
обавести све потенцијалне кориснике буџетских средстав о роковима предаје потребне документације, као и о
потребним условима да би се могла добити буџетска средства за наредну годину.
Члан 28.
За такмичарски спорт ( редовни, додатни и посебни програми), спортско удружење (клуб)подноси захтев за
финансирање на прописаном обрасцу читко попуњеном и у прилогу доставља потребну документацију ( потврда о
постигнутим резултатима, број чланова у клубу и сл.) утврђену од стране Спортског савеза Нова Варош.
Предлози програма из осталих поља финансирања подносе се посебно за сваког носиоца програма и посебно за сваку
област предвиђену овим Правилником.
Предлог програма садржи детаљне податке о :
1. носиоцу програма ;
2. области у којој се остварује програм ;
3. учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују ;
4. циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама
популације и на који начин ће програм користити;
5. врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно
обављања активности ;
6. како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата
програма) ;
7. буџету програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним
обрачуном или у паушалном износу ;
8. временском плану употребе средстава ( временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су
потребна) ;
9. начину праћења реализације програма и евалуације резултата ;
10. претходном и будућем финансирању организације и програма.
Члан 29.
Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:
1. да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о
организацији и предложеном програму (назив,временско трајање, финансијски износ тражених средстава) и које је
потписало лице овлашћено за заступање организације;
2. да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном, језиком и
писмом у службеној употреби;
3. да је потпун;
4. да је поднет у прописаном року.
Члан 30.
Уз предлог програма подноси се документација којом се доказује испуњеност услова за реализацију програма.
Сва обавезна и пратећа документација морају бити достављени Општинској управи Нове Вароши у запечаћеној
коверти, препорученом поштом или лично, на адресу Општинске управе општине Нова Варош.
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За такмичарски спорт потребна документација за бодовање и категоризацију спортских удружења (клубова) може се
прибавити уз помоћ Спортског савеза Нова Варош.
Члан 31.
Предлози годишњих и посебних програма подносе се према програмском календару у складу са Законом о спорту.
Предлог свог годишњег програма и програма својих чланова подноси Спортски савез Нова Варош.
Члан 32.
Председник општине може изузетно одобрити одређени програм којим се реализују потребе и интереси грађана у
области спорта и на основу поднетог предлога програма у току године, без јавног позива, у случају када је у питању
програм од посебног значаја за остваривање општег интереса у спорту, а подносе га носиоци програма или када је у
питању програм који није из објективних разлога могао бити поднет у складу са Програмским календаром, а предмет и
садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.
Члан 33.
Одлуку о расписивању јавног позива доноси председник општине.
Јавни позив и јавна обавештења из овог Правилника клубовима упућује се преко Спортског савеза Нова Варош и
објављује се на интернет сајту општине Нова Варош и Спортског савеза Нова Варош .
У јавном позиву наводе се битни услови и критеријуми које треба да испуне предложени програми, а посебно
предмет јавног позива, рок до кога морају бити поднети предлози програма, место, време и лице код кога се може
добити документација и обавештења у вези јавног позива. Јавни позив се објављује у "Службеном гласнику општине
Нова Варош" и на званичној интернет страници општине Нова Варош(веб- сајт Општине).
Обавештење о јавном позиву објављује се у локалним средствима информисања.
Члан 34.
За категорисање спортских клубова на основу Правилника о категоризацији спортских организација,удружења
(клубова) из области спорта општине Нова Варош, као и израду предлога финансирања/суфинансирања спортских
удружења (клубова) која нису категорисана (такмичарски спорт-додатни програми), као и посебне програме председник
општине образује Комисију за такмичарски спорт.
Комисија има председника и два члана. Општина Нова Варош даје председника и једног члана, а један члан је
представник Спортскога савеза Нова Варош.
Комисија врши категоризацију спортских удружења (клубова), на основу Правилника о категоризацији спортских
организација, удружења (клубова) из области спорта општине Нова Варош..
Комисија доставља предлог финансирања/суфинансирања спортских удружења (клубова) у области такмичарског
спорта председнику општине који доноси коначну Одлуку о финансирању и суфинансирању спортских организација,
удружења (клубова) у области спорта општине Нове Вароши.
За оцену осталих програма из поља дефинисаних овим правилником, председник општине може да образује Стручну
комисију у којој могу учествовати представници Спортског савеза Нове Вароши, представници организација које се баве
школским и рекреативним спортом, представници организација лица са инвалидитетом, представници општине Нова
Варош.
Комисија има председника и четири члана.
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога са предлогом износа средстава којим ће програм
бити финансиран/суфинансиран.
Коначну одлуку о финансирању програма доноси градоначелник.
Такмичарска и стручна комисија могу да од спортских удружења (клубова), односно за предлоге програма код којих
постојипотреба за додатним информацијама или интервенцијама, предостављања предлога градоначелнику, тражи
додатно објашњење од носиоца програма.
Комисије могу да о одређеном питању прибаве стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих
организација.
Члан 35.
Предлог програма Стручна комисија процењује према следећим критеријумима :
1. испуњење услова који се тичу подносиоца предлога програма;
2. процена квалитета предлога програма (капацитет за управљање програмом, потенцијали за успостављање
партнерства, квалитет програма са становишта иновативности и процењеног утицаја, реалистичност остварења
планираних активности и постављених циљева, план одрживости након завршетка програма;
3. финансијска процена (износ тражених средстава, као и износ сопственог финансијског улагања у релизацију
програма).
Члан 36.
Поступак одобравања програма који су примљени у предвиђеном року врши се у три фазе.
У првој фази врши се административна (формална) провера и оцена испуњености прописаних услова.
Дрга фаза подразумева прегледање и оцењивање садржаја програма.
О раду Комисије води се записник, који потписују председник и чланови комисије.
У трећој фази председник општине одлучује, на основу предлога Комисије.
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О Одлуци председника општине о одобрењу програма обавештавају се подносиоци предлога програма.
Непотпуни предлози програма не враћају се подносиоцу предлога.
Члан 37.
Предлог да се програм не прихвати и не одобре средства Стручна комисија даје у следећим
случајевима :
1. програм није довољно релевантан са становишта остваривања општег интереса у области спорта;
2. финансијске и оперативне могућности подносиоца програма нису довољне.
Члан 38.
О одобрењу програма одлуку доноси председник општине..
Одлука о одобрењу програма доноси се збирно за све подносиоце програма из истог поља финансирања
дефинисаног овим Правилником.
Члан 39.
Са спортским удружењем (клубом) који је категорисан и коме су одобрена средства у области редовних програма за
такмичарски спорт, као и са подносиоцем одобреног програма, општина Нова Варош закључује уговор.
Ако су одобреном програму, према критеријумима утврђеним овим Правилником додељена мања средства за
реализацију од средстава наведених у буџету предлога програма, носилац програма, пре закључења уговора, усклађује
буџет програма са висином расположивих средстава и доставља Одељењу за општу управу и друштвене делатности
допуну, односно измену буџета предлога програма, или доказ да је обезбедио додатна средства за реализацију програма,
најкасније у року од осам дана.
Члан 40.
Одобрени износ средстава преноси се спортском удружењу за такмичарски спорт, односно организацији која
реализује програм у складу са уговором, према динамици испостављене документације за наплату.
Члан 41.
Спортска удружења (клубови), као и носиоци одобрених програма у обавези су да Одељењу за општу управу и
друштвене делатности и Спортски савез Нова Варош извештавају о утрошку средстава и доставе потребну
документацију.
Спортске организације, удружења(клубови) су дужни да своје трошкове плаћају, где је то могуће, са својих рачуна на
рачун организација, установа, физичких лица, правних лица итд.
У случају да се плаћање врши на други начин, потребно је доставити копије финансијско-књиговодствене
документације( фактуре, одлуке, путне налоге, изводе из банке или друго) на основу које је извршено плаћање, са
доказима о уплати, за трошкове који су наменски финансирани средствима из буџета општине Нова Варош. Свака
копија докуметације мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног представника организације,
удружења( клуба) чиме он гарантује оправданост тог трошка и плаћања.
Наредна авансна уплата буџетских средстава се неће вршити за она спортска удружења(клубове) у пољу
такмичарског спорта, као и за носиоце програма који за претходну уплату нису доставили адекватну документацију.
Спортска удружења (клубови), као и подносиоци одобреног програма у завршном извештају врше процену
постигнутих резултата са становишта постављених циљева.
Општина Нова Варош може ангажовати и одговарајуће стручњаке за спољну евалуацију реализације одобрених
програма.
Општина Нова Варош може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор, ако
корисник средстава не достави извештај и адекватну документацију у роковима предвиђеним уговором.
Члан 42.
Уколико носилац програма не утроши одобрена средства на годишњем нивоу, у обавези је да по подношењу
завршног извештаја изврши повраћај средстава у буџет општине Нова Варош.
Члан 43.
Спортска организација, удружења (клубови), као и носиоци одобрених програма, најмање једном годишње чине
доступним јавности извештаје о свом раду .
Извештај из претходног става може се објавити и на интернет сајту спортске организације удружења(клуба),
односно носиоца програма, или на интернет сајту Спортског савеза Нове Вароши.
На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма, мора бити истакнуто да се
програм финансира средствима из буџета општине Нова Варош.
Члан 44.
Спортско удружење (клуб) коме су средства додељена за такмичарски спорт и носилац одобреног програма води све
потребне евиденције које Одељењу за општу управу и друштвене делатности и Одељењу за финансије омогућавају
спровођење контроле утрошка средстава и реализације програма. Носилац програма је у обавези да овлашћеним лицима
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Општинске управе Нове Вароши омогући увид у целокупну документацију и у поступку контроле пружи сва потребна
обавештења.
Члан 45.
Спортско удружење (клуб) коме су средства додељена за такмичарски спорт и носилац одобреног програма дужан је
да наменски користи средства добијена из буџета општине Нова Варош..
Корисник буџетских средстава из става 1. у обавези је да набавку добара, услуга или радова врши у складу са
законом којим се уређују јавне набавке.
Члан 46.
Измене у погледу одобрених средстава за реализацију програма, могу се извршити ако се тиме не угрожава циљ
програма.
Захтев за сагласност на измене подноси се Стручној комисији која може дати сагласност.
Члан 47.
Одобрено, односно започето финансирање реализације програма може се обуставити ако подносилац одобреног
програма у роковима утврђеним уговором о реализовању програма, није доставио извештај са потребном комплетном
документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета општине Нова Варош.
Члан 48.
Ако програм није успешно реализован, носилац програма обавештава Одељење за општу управу и друштвене
делатности о мерама које су предузете ради утврђивања одговорности због неуспешног реализовања одобреног пројекта.
Члан 49.
Начин измена и допуна овог Правилника, врши се на начин на који је Правилник и усвојен.
Члан 51.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном гласнику општине Нова Варош“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-39/38/2014-03 од 25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************

7
На основу члана 72. Статута општине Нова Варош ( Службени лист општине Нова Варош“, бр.10/2008 и
9/2012) и члана 14. Правилника о начину финансирања/суфинансирања из области спорта и физичке културе из буџета
општине Нова Варош, Општинско веће општине Нова Варош на седници одржаној 25.12.2014.године, доноси
ПРАВИЛНИК О СТИПЕНДИРАЊУ СПОРТИСТА У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ
Члан 1.
Овим Правилником о стипендирању спортиста у општини Нова Варош, утврђују се ближи услови и поступак за
стицање права, висина и начин исплате стипендија перспективним спортистима за спортско усавршавање, врхунским
спортистима и спортистима са посебним заслугама.
Члан 2.
Средства за спортске стипендије се планирају у буџету општине Нова Варош за сваку календарску годину у складу
са Стратегијом развоја спорта у општини Нова Варош 2015-2018.
Члан 3.
Право на спортску стипендију имају чланови спортских удружења(клубова) у општини Нова Варош, као и
спортисти који потичу из општине Нова Варош а своју спортску каријеру граде ван општине јер не постоји матични
клуб на територији општине , а својим резултатима доприносе афирмацији спорта у Р. Србији и достојанствено
представљају свој родни град.
Члан 4.
Кандидате за статус младог спортисте предлажу спортска удружења(клубови), по основу категоризације спортиста
Спортског савеза Србије и Олимпијског комитета Србије, резултата, рада, диплома и захвалница, остварених у протеклој
години.
Члан.5
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Право да конкуришу за спортску стипендију имају спортисти кандидати из осетљивих друштвених група
(материјално угрожене породице, деца без родитељског старања, једнородитељске породице) и то по следећој
категорији:
14. Талентован спортста –осетљива друштвена група
15. Неталентован спортиста-осетљива друштвена група
Право да конкуришу за стипендију за младог спортисту немају спортисти кандидати који не припадају осетљиво
друштвеној групи и то по следећој категорији:
•
Талентован спортиста- не припада осетљивој друштвеној групи
•
Неталентован спортиста-не припада осетљивој друштвеној групи
Члан 6.
Спортиста да би стекао право на спортску стипендију( млади спортиста) и накнаду мора испуњавати следеће услове:
-да је члан спортске организације, који је члан Спортског савеза општине Нова Варош,
- да уредно и редовно обавља све задатке спортисте при спортској организацији, школском тиму, репрезентацији итд.
- да својим понашањем подстиче и промовише етичке вредности спорта и спортског живота и стваралаштва,
- да није млађи од 14 година нити старији од 19 годинa.
- да има најмање врло добар успех из учења и одличну (примеран) оцену из владања
- да има стално боравиште на територији општине Нова Варош најмање 3 године.
- да је члан Репрезентације Србије-што подразумева да је учествовао на званичним такмичењима гранског –
међународног савеза.
-потврда о материјалном стању издате од стране надлежне институције
Спортиста да би стекао право на спортску стипендију( врхунски и заслужни спортиста) или новчану помоћ мора да
испуњава следеће услове:
-да није млађи од 20 година нити старији од 35 година( 45 година за заслужног спортисту)
- да својим понашањем подстиче и промовише етичке вредности спорта и спортског
живота и стваралаштва
-да има значајну улогу у остваривању добрих резултата у екипи за коју наступа или појединачно добре резултате у
индивидуалним спортовима ( у предходној такмичарској години).
Члан 7.
Право на спортску стипендију лице остварује на основу конкурисања и пријаве спортске организације и одлуке
председника општине , за доделу спортских стипендија.
Члан 8.
Општинско веће општине Нова Варош доноси одлуку о покретању поступка за доделу спортских стипендија из
буџета општине и расписује јавни конкурс за доделу спортских стипендија за сваку буџетску годину у складу са овим
правилником.
Члан 9.
Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Нова Варош, у"Службеном листу општине
Нова Варош" и на званичној интернет презентацији општине Нова Варош.
Члан 10.
Конкурс из члана 7. овог правилника спроводи Комисија , коју именује Општинско веће Нова Варош (у даљем тексту:
комисија). Стручне и административне послове за потребе комисије обавља организациона јединица Одељење за општу
управу и друштвене делатности Општинске управе Нова Варош.
Комисија у свом саставу мора имати за члана стручњака из области спорта.
Комисија може у јавном позиву да пропише и друге посебне услове.
Члан 11.
Јавни конкурс садржи:
- намену и износ средства за које се конкурс спроводи;
- датум објављивања конкурса;
- услове које спортиста мора да испуни као учесник у јавном конкурсу;
- критеријуме за доделу спортске стипендије;
- рок за пријављивање на конкурс;
- обавезну документацију која се подноси за учешће на конкурсу;
Члан 12.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу који је саставни део овог правилника и конкурсне
документације.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.
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Члан 13.
Конкурсна документација садржи:
- пријавни образац;
- потврду да је члан спортске организације, који је члан Спортског савеза општине Нова Варош,
- фотокопију извода из матичне књиге рођених
- потврду о успеху из учења и владања
- потврду да има стално боравиште на територији општине Нова Варош
- потврду да је члан репрезентације Србије што подразумева да је учествовао на међународним званичним
такмичењима гранског савеза
-потврду о материјалном стању издате од стране надлежне институције
Члан 14.
По расписаном конкурсу за спортске стипендије, спортски клубови чланови Спортског савеза општине Нова Варош,
подносе предлоге у предвиђеном року.
Члан 15.
Сем прописаних образаца, спортски клубови достављају доказе у писаној форми у виду билтена, диплома,
захвалница, спискова савеза или документа који потврђују статус спортисте.
Члан 16.
Комисија на основу свих приспелих предлога израђује бодовања спортиста.
Бодовање се врши на основу резултата у предходној такмичарској години:
-сениорски репрезентативац-20 бодова
-јуниорски репрезентативац-15 бодова
-кадетски репрезентативац-10 бодова
-освајач медаље са репрезентацијом-20 бодова- златна, 15 бодова -сребрна и 10 бодова- бронзана.
-освајач медаље на републичком нивоу-15 бодова- златна, 10 бодова -сребрна, 7 бодова -бронзана
- категоризацијe спортиста по спортским гранама по Спортском савезу Србије и Олимпијском комитету- за прву групу
спортова-20 бодова, за другу групу-15, за трећу групу 10 бодова( за неолимпијске спортове се смањује за 5 бодова за
сваку групу),
Изузетно, клубови могу предложити и оне кандидате који не испуњавају захтеве да су репрезентативци или освајачи
медаља, ако су кандидати спортисти који представљају пример за своју средину и носиоци су развоја одређене спортске
гране.
Бодовање ће се вршити на основу резултата остварених на регионалном и локалном нивоу и по категоризацији
спортских грана по Спортском савезу Србије и Олимпијском комитету.
Спортиста које Комисија уврсти у бодовање, добија статус талентованог-перспективног спортисте општине Нова
Варош или врхунски и заслужни спортиста општине Нова Варош.
Члан 17.
О спроведеном поступку јавног конкурса комисија води записник и сачињава предлог одлуке о избору спортисте за
доделу спортских стипендија из буџета општине Нова Варош и исту доставља председнику општине у року од 10 дана
од дана закључења конкурса.
Конкурсна комисија пре израде предлога одлуке о избору спортисте за доделу спортских стипендија може да
затражи мишљење Спортског савеза општине Нова Варош и стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или
одговарајућих институција или организација у области спорта.
У предлогу одлуке из става 1. овог члана, комисија може да предлаже да се стипендија исплаћује у дванаест једнаким
месечним ратама или у једном износу.
Члан 18.
Председник општине на основу записника и предлога комисије доноси одлуку о избору спортисте за доделу
спортских стипендија који се финансирају из буџета општине Нова Варош у року од пет дана од дана пријема
докумената од комисије.
Члан 19.
О резултатима јавног конкурса председник општине обавештава учеснике у поступку у року од осам дана од дана
утврђивања резултата спроведеног поступка јавног конкурса. Одлука о избору спортисте за доделу спортских
стипендија који се финансирају из буџета општине Нова Варошсе објављује на званичној интернет презентацији
општине као и у "Службеном листу општине Нова Варош", најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора.
Члан 20.
Учесници конкурса имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Нова Варошу року од осам дана од
дана достављања акта из претходног члана.
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Члан 21.
По коначности одлуке из члана 18. председник општине закључује уговор о додели спортске стипендије из буџета
општине Нова Варош који садржи сва права, обавезе и одговорности примаоца и даваоца стипендије са спортистом
односно његовим родитељем или старатељом најкасније у року од 15 дана.
Члан 22.
Председник општине има право да обустави даљу исплату стипендије спортисте, по предлогу Комисије, Спортског
савеза општине Нова Варош или спортског удружења(клуба):
- ако прекида наступ у спортској организацији који га је предложио за спортску
стипендију,
- ако наруши углед спортиста, спортске организације и спорта,
- ако је кажњен од стране гранског савеза или
- ако у школи коју похађа нема успех или владање прописано овим Правилником
Одлука председника општине о обустави даље исплате стипендије спортисти је коначна и извршна.
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, и објављује се у „Службеном гласнику општине Нова Варош“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-39/38-2/2014-03 од 25.12.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Димитрије Пауновић, с.р.
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