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На основу  члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС" број  129/2007),  члана  72.  Статута 
општине Нова Варош ("Сл.лист општине Нова Варош број 10/08) и Правилника о начину коришћења службеног возила  
органа општине Нова Варош, Општинско веће општине Нова Варош, на седници одржаној  30.08.2013.године,  донело је

ОДЛУКУ 
О КОНТРОЛИ ПОТРОШЊЕ ГОРИВА 

СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се максимална потрошња горива службених возила ( у даљем тексту:  возила)(на  

пређених 100 км) према типу и техничким карактеристикама возила, као и начин обрачуна потрошње.

Члан 2.
Према типу возила, кубикажи и снази мотора у возилима, утврђује се табела максималне потрошње горива  

по категоријама возила на пређених 100 км (у даљем тексту:табела потрошње):

Р.
б.

Тип 
возила

Кубикажа
(cm3)

Снага мотора
(kW)

Фабричка 
потрошња*

(1/100km)

Комбинов.вож.
**

(1/100км)

Макс..потр.
***

(1/100км)
1. INSIGNIA

COSMO 
A201DTR

1956 143,10 6 9 10,2

2. NISAN 3153 76 10 12 14,4

*без оптерећења возила
**30% вожње у насељу, а 70%на отвореном путу
***вожња у екстремним условима (зимским условима и др.)

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дан објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".
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На основу члана 77. Закона о спорту ("Службени гласник РС", бр.52/96 и 101/05), члана 72. Статута општине  
Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош",  бр.10/2008 и 9/2012)  и члана 6.  и 12.  Одлуке  о организацији 
Општинске управе општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.8/2012), Општинско веће општине  
Нова Варош, на седници одржаној дана 30.08.2013.године, доноси 

П Р А В И Л Н И К 
 О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 

ФИНАНСИРАЊУ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 1.
Овим  Правилником  утврђују  се  начин  финансирања  програма,  односно  делова  програма  спортских 

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

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

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

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

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

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

I група II група III група
1.Фудбал 1.Шах 1.Кик-бокс
2.Рукомет 2.Карате 2.Риболов
3.Кошарка 3.Стони тенис 3. Спортски савез
4.Одбојка
5.Скијање

Члан 5.
Категоризација  спортских  организација  на  територији  општине  Нова  Варош  се  врши  по  следећим 

критеријумима: 
1.екипни или појединачни спорт
2.група којој спорт припада
3.ранг такмичења
4.екипни спорт који има лигашко такмичење и остали спортови
5.постигнути резултати у претходној такмичарској години
6.број такмичарских екипа (први тим + омладинске категорије)
7.традиција спортске организације

Категорија  за  сваку  спортску  оргнаизацију  се  утврђује  тако  што  се  врши  бодовање  сваке  спортске 
организације. 

Члан 6. 
Оставирање права на категоризацију и критеријуме стичу права у области спорта оне спортске организације 

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

финансијским планом и извештаје о правдању пренетих средстава.
Члан 7.
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Спортски савез општине Нова Варош се обавезује да на основоу ових критеријума једном годишње уради  
листу категорисаних спортских организација и исту достави Одељењу, као и да предложи који ће се програми спортских 
организација финансирати из буџета Општине. 

Члан 8. 
Расподела средстава из члана 3. овог Правилника врши се на следећи начин: 
1. Прва група обухвата 83,6% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене, и то: 
-Фудбал до 27% средстава опредељених за финансирање ове групе;
-Рукомет до 26,2% средстава опредељених за финансирање ове групе;
-Кошарка до 17% средстава опредељених за финансирање ове групе.
-Скијање до 10% средстава опредељених за финансирање ове групе
-Одбојка до 4% средстава опредељених за финансирање ове групе

 
2.Друга група обухвата до 9,7% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене , и то: 
-Шах до 4,4% средстава опредељених за финансирање ове групе
-Карате до 3,3% средстава опредељених за финансирање ове групе; 
-Стони тенис до 1,4% средстава опредељених за финансирање ове групе;
3.Трећа група до 6,7% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене и то: 
-Спортски савез до 6% средстава опредељених за финансирање ове групе
-Риболовци до 0,7%  средстава опредељених за финансирање ове групе
-Кик-бокс / 

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

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

 
Члан 10.

Спортски клубови сами финансирају обележавање јубилеја  уколико имају сопствена средства, јер се у те 
сврхе не могу користити буџетска средства. 

Члан 11.
Спортске  организације  које  су  катастарски  корисници-власници  спортског  објекта  за  који  су  посебна 

новчана средства ради његовог одржавања, имају право на додатна средства за одржавање објекта и таква средства се  
могу користити само у те сврхе. 

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

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

Члан 13.
У  складу  са  извршеном  категоризацијом,  спортске  организације  стичу  право  на  финансирање  својих  

активности у складу са расположивим и ликвидним средствима буџета Општине. 

Члан 14.
Спортски клубови - корисници финансијских средстава, дужни су Спортском савезу достављају тромесечне  

извештаје о утрошеним,  а пренетим средствима. Спортски савез је у обавези да сачини месечни извештај о утрошку 
средстава и са потребном документацијом правда пренета средства оптини.

Спортска клубов  која не посутпи по ставу 1. овог члана или ненаменски троши средства, дужна је да врати  
Општини пренета средства, а док не достави извештај о утрошеним средствима, неће јој се преносити нова средства. 

Члан15.
Финансијским планом предвиђају се и средства за финансирање школског и рекреативног спорта, спортских 

манифестација значајних за Општину.

Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-29/20/2013-03 од 30.08.2013.године 
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Општинско веће општине Нова Варош, на основу члана 111. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“,  
бр.24/11),  члана 46.  Закона  о лаколној  самоуправи  („Сл.гласник  РС“,  бр.129/07) и члана  72.  Статута  општине  Нова 
Варош („Сл.лист општине Нова Варош“, бр.10/08 и 9/2012), на седници одржаној дана 30.09.2013.године, донело је

ПРАВИЛНИК
О МЕСЕЧНОЈ НОВЧАНОЈ НАКНАДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ 

САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ

Члан 1.
Овим Правилником  утврђује  се  право  на  месечну  новчану  накнаду  из  буџета  општине  Нова  Варош  за  

незапослене  самохране  родитеље и регулишу услови,  поступак  и начин обезбеђивања средстава за остваривање тог 
права.

Самохрани родитељ, у смислу става 1. овог члана, јесте родитељ који самостално врши родитељско право у  
складу са  чланом 77. став 1. Породичног закона.

Члан 2.
Право на месечну новчану накнаду из члана 1. овог Правилника могу остварити самохрани родитељи који 

имају пребивалиште на територији општине Нова  Варош и имају статус  незапосленог  лица,  под  условом  да немају  
примања и приходе који остварују у месечним износима, осим примања по основу права на дечији додатак, права на  
додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица.

Ово право оствариће самохрани родитељ детета до 18 година или до 26 година уколико је дете на редовном 
школовању.

Члан 3.
Статус самохраног родитеља у смислу овог Правилника доказује се:

1. Изводом из МКУ или решењем надлежног суда о проглашењу несталог умрлим, за родитеља који не врши 
родитељско право;

2. Одлуком надлежног суда о потпуном лишењу родитељског права, односно пословне способности;
3. Изводом, односно изводима из МКР за дете, односно децу када је други родитељ непознат.

Члан 4.
Право на месечну новчану накнаду за незапослене самохране родитеље оставрује се у износу од 10.000,00 

динара за прво и по 2.500,00 за свако наредно дете, а исплаћиваће се самохраним родитељима који испуњавају услове за 
остваривање права утврђене овим Правилником, на основу захтева поднетих од 01.10.2013.године.

Члан 5.
Поступак  за  остваривање  права  на  месечну  накнаду  за  незапослене  самохране  родитеље  покреће  се  по 

захтеву, који се подноси Општинском центру за социјални рад Нова Варош (у даљем тексту:Центар за социјални рад).
Уз захтев за остваривање права подносилац прилаже:

1. доказ из члана 3. овог Правилника, о статусу самохраног родитеља (оригинал или оверену фотакопију)
2. фотокопију личне карте
3. извод, односно изводе из МКР за дете, односно децу (оригинал или оверена фотокопија)
4. уверење МУП-а о пребивалишту детета, односно деце на територији општине Нова Варош
5. уверење надлежне филијале НСЗ о статусу незапосленог лица
6. потврду надлежне филијале РФ ПИО да није остварио примања по прописима из пензијског и инвалидског  

осигурања
7. уверење Центра  за  социјални рад да се код истог не налази на евиденцији корисника  права на новчану  

социјалну помоћ и права на посебну новчану накнаду
8. копију картице о отвореном текућем рачуну
9. потврду из школе или са факултета за дете које је на редовном школовању
Проверу приложене документације, Општински центар за социјални рад вршиће по службеној дужности свака 3  

месеца.

Члан 6.
О захтеву за остваривање права на месечну новчану накнаду за незапослене самохране родитеље Центар за  

социјални рад одлучује решењем, уз примену прописа о општем управном поступку.
О жалби на решење Центра за социјални рад о праву на месечну новчану накнаду за незапослене самохране  

родитеље одлучује Општинско веће општине Нова Варош.
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Члан 7.
Право на месечну  новчану накнаду за незапослене  самохране родитеље признаје  се од дана подношења 

захтева, ако су у моменту подношења захтева испуњени услови за признавање права.
У складу са ставом 1. овог члана, исплата новчаног износа по основу признатог права, утврђеног чланом 4.  

овог Правилника, за месец у ком је поднет захтев, вршиће се сразмерно броју дана.

Члан 8.
Средства за остваривање права на месечну новчану накнаду за незапослене самохране родитеље обезбеђује 

се у буџету општине Нова Варош и наменски преносе Центру за социјални рад који по решењима о оствареном праву,  
врши уплату оствареног износа на текући рачун корисника.

Средства  из  става  1.  овог  члана  Општина  обезбеђује  за  сваку  буџетску  годину  посебно,  у  складу  са 
материјалним могућностима. 

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова Варош“,  

а примењиваће се од 01.10.2013.године.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о месечној новчаној накнади из буџета  

општине Нова Варош за незапослене самохране родитеље бр.06-7/3/2012-03 од 19.04.2012.године. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-33/7/2013-03 од 30.09.2013.године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа

Димитрије Пауновић, с.р.

*******************************************************************************************************
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С А Д Р Ж А Ј 

1. Одлуку о контроли потрошње горива службених возила 1
2. Правилник о критеријумима и мерилима за категоризацију спортских организација и финансирању 

потреба у области спорта
2

3. Правилник о месечној новчаној накнади из буџета општине Нова Варош за незапослене самохране 
родитеље

4

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

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