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На  основу  члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС",  број  129/07  и  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 19.10.2013.године, донело јe

П Р А В И Л Н И К
О УСТАНОВЉЕЊУ НАГРАДА И ДРУГИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Члан 1.
Овим  Пправилником  установљавају  се  награде  и  друга  признања  општине  Нова  Варош,  која  се  могу 

додељивати установама, предузећима, месним заједницама, органима и појединим грађанима, као посебан вид јавног 
признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређивање, развој и 
афирмацију општине Нова Варош.

Члан 2.
Награда дана општине Нова Варош додељује се у виду:

• Повеље

• Плакете

• Похвале

• Награде

Члан 3.
Повеља  се  додељуј  установама,  предузећима,  месним  заједницама  и  органима  за  постигнуте  изузетне 

резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва, унапређења, развоја и афирмације општине Нова Варош.
Додељивање повеље може бити везано за разне јубилеје и може се доделити више пута.

Члан 4.
Плакета  Општине,  може се доделити општинама  и градовима са којима  општина  Нова  Варош остварује 

изузетну сарадњу,  као и заслужним појединцима из земље и иностранства  за  изузетне  заслуге и допринос  уразвоју 
Општине.

Члан 5.
Похвала се може доделити установама, предузећима, месним заједницама, органима и појединцима који су 

постигли и постижу нарочите успехе у привреди и осталим делатностима од значаја за напредак и развој Општине.

Члан 6.
Награда се може доделити појединцима који су постигли или постижу нарочите успехе  у раду што даје 

значајан допринос напредку, развоју и афирмацији Општине, као и најбољим ученицима и студентима.
Награда је писмено признање уз коју се додељује одређени новчани износ.

Члан 7.
Награде се додељују сваке године, а средства за награде обезбеђују се у буџету Општине.

Члан 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ

 НОВА ВАРОШ
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Послови и задаци у вези доделе нагарада дана општине Нова Варош поверавају се Комисији коју формира  
председник општине посебним решењем.

Комисија на основу писмених предлога или по сопственој иницијативи предлаже, а Општинско веће доноси 
Правилник о додељивању награде.

Писмене предлоге Комисији могу поднети сва правна и физичка лица током целе године.

Члан 9.
Ликовно и текстуално решење повеље, плакете, похвале и награде као и висину новчане награде, утврђује 

Општинско веће, на предлог Комисије.

Члан 10.
Награде и друга признања општине Нова Варош се уручују јавно на Дан општине Нова Варош, 01.новембра 

за текућу годину.
Награде и друга признања Општине Нова Варош, уручује председник Општине.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ: 12-1/2013-03 од 19.10. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

             Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07, члана 72. Статута општине 
Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош, бр.10/2008 и 9/2012) и члана 8. и 9. Правилника о установљењу 
награда и других признања, бр.12-1/2013-03 од 19.10.2013.године,  општинско веће општине Нова Варош, на седници 
одржаној 19.10. 2013.године, донело је

П Р А В И Л Н И К
О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ДРУГИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

1. Опште одредбе
Члан 1.

Овим Правилником уређују се категорије,  поступак  кандидовања и спровођење доделе награда и других 
признања општине Нова Варош, као и критеријуми за доделу истих. 

Члан 2.
Награде  и  друга  признања  општине  Нова  Варош,  додељује  Општина  Нова  Варош  (у  даљем  тексту:  

Општина), за значајна остварења и допринос у унапређењу развоја Општине.

Члан 3.
Општина додељује Плакете:

1. Најуспешнијима из области привреде;
2. Најуспешнијима из области пољопривреде;
3. Донаторима и организацијама са којима је у текућој години остварена најбоља сарадња.

Члан 4.

Општина додељује похвале:
1. Појединцима који су се истакли у хуманитарном раду;
2. Истакнутим грађанима који су допринели афирмацији Општине.

Члан 5.
Општина додељује награде:
1. Најуспешнијим студентима;
2. Ученицима основних и средњих школа који су постигли запажене резултате на републичким 
такмичењима (освојено једно од прва три места).
Критеријуми за доделу награда за најуспешније студенте су:
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1. Да су редовни студенти основних академских студија и дипломских академских студија – мастер;
2. Да имају просечну оцену студирања изнад 9,5 ;
3. Да немају више од 26.година;
4. Да имају пребивалиште на територији општине Нова Варош.

Члан 6.
Поступак утврђивања испуњености критеријума за доделу награда и других признања општине Нова Варош 

спровешће Комисија коју ће посебним решењем формирати председник општине.

Члан 7.
Награде и друга признања општине Нова Варош, се уручују 01.новембра на Дан општине Нова Варош, за  

текућу годину.

Члан 8.
Награде и друга признања општине уручује председник Општине.

Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу општине Нова Варош.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ: 12-3/2013-03 од 19.10. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************
3

Општинско веће општине Нова Варош, на основу члана 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.12/07), доноси 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О НОВЧАНОЈ НАКНАДИ 
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД

Члан 1.
Мења се Правилник о новчаној накнади из буџета општине Нова Варош за новорођенчад бр.06-1/4/2009-03 

од 20.01.2009.године, тако што се:
- у члану 4. став 2. у алинеји 1. после речи:  "новорођенче", додају речи:  "којим се потврђује да је дете 

рођено на територији Републике Србије", 
- у члану 4. став 2. после алинеје 5. додаје нова алинеја која гласи: "Уверење из МУП-а о пребивалишту 

бар једног родитеља на територији општине Нова Варош у претходних најмање годину дана". 

Члан 2.
Ова измена и допуна Правилника о новчаној накнади из буџета општине за новорођенчад ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош", а примењиваће се од 01.11.2013.године.  

Број:06-36/14/2013-03 од 19.10.2013.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

 ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа

                 Димитрије Пауновић, с.р.
*******************************************************************************************************
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С А Д Р Ж А Ј 

1. Правилник о установљењу награда и других признања општине Нова Варош 1
2. Правилник о додели награда и других признања општине Нова Варош 2
3. Измена и допуна Правилника о новчаној накнади из буџета општине за новорођенчад 3

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

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