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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Година XXVII Нова Црња 18.01.2018. године Број:  1 

 

 

              

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: I-02-1/18 

Дана: 16.01.2018. године 

        1. На основу члана 3. Међуопштинског 

споразума о сарадњи на развоју Географског 

информационог система бр. II-016-318/2017 и 

члана 58. Статута општине Нова Црња 

(Службени лист општине Нова Црња“ бр. 09/08, 

16/12 и 16/15),  Председник општине Нова 

Црња, дана 16.01.2018. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

 I 

                   За чланове Координационог 
одбора Међуопштинског споразума о сарадњи 
на развоју Географског информационог система 
именују се: 
 

1. Дејан Панић-саветник председника 
општине Нова Црња и 

2. Горан Лакић-службеник, распоређен 
на пословима привреде и развоја. 
 

II 

        Задатак чланова Координационог одбора 

је да олакшају комуникацију и координацију 

између потписника Међуопштинског споразума 

о сарадњи на развоју Географског 

информационог система. 

                                  III 

        

 

  Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

О б р а з л о ж е њ е 

          Дана 15. децембра 2017. године 

закључен је Међуопштинског споразума о 

сарадњи на развоју Географског 

информационог система између Града 

Зрењанина и Општина Житиште, Нова Црња, 

Нови Бечеј и Сечањ. 

            Чланом 3. овог Споразума предвиђено 

је образовање Координационог одбора, који 

треба да пружи помоћ у реализацији Споразума 

и који чине по два предстваника сваке стране 

потписника споразума. 

            Координациони одбор нема снагу 

одлучивања, већ му је улога да олакша 

комуникацију и координацију између 

потписника споразума. 

            Имајући у виду све наведено, 

Председник општине је, у складу са својим 

надлежностима, донео решење као у 

диспозитиву. 

                                                                                           
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                

ПЕРА МИЛАНКОВ 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Општинско веће 

Број: I-06-1/18-1 

Дана:18.01.2018. године 

Н О В А   Ц Р Њ А 
 

2.На основу члана 137. Закона о спорту ("Сл. 

гласник РС" број 10/2016)   и члана 61. Статута 

општине Нова Црња ("Сл. лист општине Нова 

Црња" број 9/2008, 16/2012 и 16/2015) Општинско 

веће општине Нова Црња, на седници одржаној дана 

18.01.2018. године донело је 

ПРАВИЛНИК 

о категоризацији спортских организација на 

територији општине Нова Црња  

I 

Правилником о категоризацији спортских 

организација на територији општине Нова Црња 

утврђују се општи услови које спортска 

организација или клуб мора да испуњава као 

корисник буџетских средстава, критеријуми на 

основу којих се врши категоризација спортских 

организација, критеријуми за суфинансирање 

спортских манифестација, као и критеријуми за 

суфинансирање програма спортских организација. 

II 

Општи услови да би спортска организација 

остварила право на учешће у расподели буџетских 

средстава су: 

1) Да је регистрована код Агенције за 

 привредне регистре; 

2) Да јој је седиште и да своју активност 

 реализује на територији општине Нова Црња или 

својим активностима представља општину Нова 

Црња; 

3) Да у складу са утврђеним роковима  

доставља годишње планове и програме рада са 

финансијским показатељима, као тачне податке о 

оствареним спортским резултатима у предходној 

години; 

4) Да у складу са утврђеним роковима 

 доставља финансијско правдање одобрених 

средстава. 

 

III 

Критеријуми за категоризацију спортских 

организација су:  

5) Национална категоризација спортова   

6) Постигнути резултати  

7) Ранг такмичења  

8) Број такмичарских селекција 

9) Број регистрованих такмичара  

10) Традиција у општини  

11) Тренерски кадар  

12) Специфичност спорта  

 

Спортске организације биће разврстане по 

одређеним групама применом наведених 

критеријума и на основу трошкова такмичења и 

тренажног процеса.  

IV 

  Критеријуми за суфинансирање програма 

спортских организација су: 

1. Да пројекат има шири друштвени значај  

2. Да је од значаја за функционисање спортске 

организације  

3. Да подиже квалитет рада спортске организације  

V 

Општинско веће општине Нова Црња ће 

донети Правилник којим ће се уредити начин и 

поступак расподеле средстава спортским 

организациијама. 

VI 

Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

                                                                      

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                       

Пера Миланков 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Општинско веће 

Број: I-06-1/18-2 

Дана:18.01.2018. године 

Н О В А   Ц Р Њ А 

 

3.На основу члана 137. и 138. Закона о 

спорту ("Сл. гласник РС" број 10/2016)   и члана 61. 

Статута општине Нова Црња ("Сл. лист општине 

Нова Црња" број 9/2008, 16/2012 и 16/2015) 

Општинско веће општине Нова Црња, на седници 

одржаној дана 18.01.2018. године донело је 

ПРАВИЛНИК 

о суфинасирању програмских  активности  

у области спорта у општини Нова Црња 

 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређују 

услови, критеријуми, начин и поступак доделе 

средстава удружењима, друштвима и савезима у 

области спорта са седиштем у општини Нова Црња 

(у даљем тексту:корисници средстава).  

Члан 2. 

Право на расподелу средстава из члана 1. 

овог Правилника имају корисници средстава који су 

регистровани у Агенцији за привредне регистре, с 

тим да све програме  реализују на територији 

општине Нова Црња или ван територије општине, а 

да својим активностима предстваљају општину 

Нова Црња. 

Члан 3. 

Висина средстава за програмске активности  

корисника средстава утврђује се Одлуком о буџету 

oпштине Нова Црња и финансијским плановима за 

извршавање буџета за текућу годину. 

Члан 4. 

Средства за програмске активности  

корисницима средстава распоређују се на основу 

решења председника општине. 

Члан 5. 

Средства за програмске активности  

распоређују се корисницима средстава у складу са 

Правилником о категоризацији спортских 

организација на територији општине Нова Црња. 

Члан 6. 

Средства за програмске активности  

корисницима средстава распоређују се путем Јавног 

конкурса за расподелу средстава за суфинансирање 

програма у области спорта у општини Нова Црња (у 

даљем тексту:Конкурс). 

Конкурс се објављује на званичној интернет 

презентацији Општине Нова Црња 

www.sonovacrnja.org.rs  и огласној табли општине. 

Члан 7. 

 Конкурс расписује Председник општине, а 

поступак Конкурса спроводи Радна група за 

расподелу средстава из буџета општине за спортске 

активности на територији општине Нова Црња(у 

дањм тексту:Радна група), коју именује Скупштина 

општине посебним решењем. 

Радна група има Председника и осам 

чланова. 

Седницу Радне групе сазива и њеним радом 

руководи председник Радне групе. 

Члан 8. 

Пријава на Конкурс се врши на 

апликационом формулару који садржи: 

13) Назив подносиоца програмске 

 активности, 

14) Адресу подносиоца програмске 

 активности, 

15) Доказ о регистрацији спортске  

организације (Регистар удружења, друштава и 

савеза у области спорта) 

16) Име и презиме контакт особе 

 подносиоца програмске активности, 

17) Опис програмске активности са 

 потребним средствима за њихову реализацију, 

18) Време потребно за реализацију 

 програмске активности, 

19) Структуру извора финансирања 

 програмске активности, 

 

Комплетна конкурсна документација се 

 доставља у запечаћеној пошиљци. Пријава се 

предаје на писарници(канцеларија број 1) или шаље 

поштом на доле назначену адресу: 

 

http://www.sonovacrnja.org.rs/
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Општина Нова Црња 

Радна група за расподелу средстава из 

буџета општине 

за спортске активности на територији 

општине Нова Црња 

„За конкурс“ 

ЈНА 110 

23218 Нова Црња 

 

Члан 9. 

Радна група по завршетку Конкурса 

сачињава записник и доставља предлог Решења о 

расподели средстава за суфинансирање 

програмских активности у области спорта у 

општини Нова Црња у року који не може бити дужи 

од 60 дана од дана истека рока за подношење 

пријава на Конкурс. 

Учесници конкурса имају право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању листе у року од три дана од 

објављивања листе. 

Листа се објављује на званичној интернет 

презентацији Општине Нова Црња 

www.sonovacrnja.org.rs  и огласној табли општине. 

Учесници конкурса имају право приговора 

на листу у року од пет дана од дана њеног 

објављивања.  

Одлуку о приговору Радна група доноси у 

року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Члан 10. 

Радна група доноси Предлог решења  на 

основу следећих критеријума, а у складу са 

Правилником о категоризацији спортских 

организација на теритроји општине Ноав Црња: 

20) Усклађеност програмске активности 

 са захтевима Конкурса, 

21) Остварених резултата рада  

подносиоца програмске активности, 

22) Друштвеног значаја рада спортске 

 организације. 

Члан 11. 

Председник општине Нова Црња на основу 

записника и предлога решења доноси Решење о 

расподели средстава за суфинансирање 

програмских активности из области спорта  у 

општини Нова Црња (у даљем тексту:Решење).  

Решење доноси председник општине у року 

од 30 дана од дана пријема записника и предлога 

Решења од стране Радне групе. 

Решење ће бити објављено на званичној 

интернет презентацији Општине Нова Црња 

www.sonovacrnja.org.rs  и огласној табли општине. 

Члан 12. 

По објављивању Решења председник 

општине Нова Црња ће са корисницима средстава 

закључити уговор о суфинансирању програмских 

активности из области спорта (у даљем 

тексту:Уговор) најкасније у року од 30 дана. 

Уколико се корисник средстава  не одазове 

позиву за закључивање Уговора у року од 30 дана од 

дана пријема позива, сматраће се да је одустао  од 

програмске активности. 

Члан 13. 

 Корисници средстава, којима су по 

Решењу одобрена новчана средства закључују 

Уговор о додели средстава са Општином Нова 

Црња. 

Уговором о додели средстава регулисаће се 

међусобна права и обавезе и одговорности 

уговворних страна, аа нарочито: 

 утврђује предмет програмске 

активности; 

 Рок у коме се програмска активност 

реализује; 

 конкретне обавезе уговорних страна; 

 износ средстава и начин обезбеђења 

и преноса средстава и 

 инструменте обезбеђења за случај 

ненаменског трошења средстава обезбеђених за 

реализацију програмскеактивности односно за 

случај неизвршења уговорне обавезе-предмета 

програмске активности. 

  

Члан 14. 

Надлежни орган прати реализацију 

програмске активности и пројекта и врши контролу 

његове рализације. 

Корисник средстава, односно реализатор 

прграмске активности дужан је да надлежном 

органу, у сваком моменту, омогући контролу 

реализације програмских активности и увид у сву 

потребну документацију. 

http://www.sonovacrnja.org.rs/
http://www.sonovacrnja.org.rs/
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Ако се приликом контроле утврди 

ненеменско трошење средстава надлежни орган 

дужан је да раскине уговор и затражи повраћај 

пренетих средстава, а корисник средстава је дужан 

да средства врати са законском каматом. 

Члан 15. 

Корисници средстава су дужни да средства 

користе искључиво за намене за која су додељена. 

Ненаменско трошење средстава, има за 

последицу повраћај добијених новчаних средстава 

по Конкурсу, као и немогућност учествовања на 

конкурсу за наредну годину. 

Члан 16. 

Корисник средстава дужан је да на 

прописаном обрасцу достави извештај са пратећом 

документацијом (изводи, рачуни и др.) о утрошку 

додељених средстава Радној групи.  

Радна група разматра само оне извештаје о 

реализацији програмских активности који су 

поднети на прописаном обрасцу уз валидну пратећу 

документацију. 

Уколико се извештај из претходног става не 

достави, пријава за доделу нових средстава неће 

бити узета у разматрање од  стране Радне групе. 

Члан 17. 

Надзор над извршавањем уговором 

утврђених послова врши Одељење за финансије и 

буџет општине Нова Црња и Радна група.  

Члан 18. 

Административне и стручне  послове за 

потребе Радне групе обавља Одељење за општу 

управу, зааједничке послове и јавне службе и 

Одељење за финансије  и буџет. 

Члан 19. 

Председник општине може изузетно 

одобрити одређени програм којим се задовољавају 

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 задовољавање 

потреба и интереса грађана у области спорта, у 

складу са Законом о спорту, а предмет и садржај 

програма је такав да може бити успешно реализован 

само од стране одређеног носиоца програма. 

Члан 20. 

У циљу континуитета реализације 

програмских активности, овлашћује се Председник 

општине да, до доношења Решења о расподели 

средстава по расписаном Јавном конкурсу за 

расподелу средстава за суфинансирање 

програмских активности у области спорта у 

општини Нова Црња, са спортским организацијама 

чије су активности у реализацији годишњег 

програма рада угрожене, закључи уговор о 

дотацијама из буџета Општине, у висини до 20 % 

одобрених средстава у претходној години. 

Средства предвиђена уговором су саставни 

део укупно одобрених средстава за реализацију 

Програма. 

Члан 21. 

Ступањем на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о критеријумима и 

поступку доделе средстава за финансирање потреба 

у области спорта („Службени лист општине Нова 

Црња“ број 4/2014). 

Члан 22. 

Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                         

Пера Миланков 
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