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 Јавни позив ради прикупљања предлога за  

финансирање/суфинансирање програма рада 
 

На основу Закона о спорту („Службени 
гласник РС”, број 24/11 и 99/11) и члана 18. 
Правилника о финансирању/суфинансрирању у 
области спорта и физичке културе општине 
Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“, 
бр. 2/16), и Правилника о категоризацији 
спортских удружења (клубова) из области 
такмичарског спорта општине Мајданпек 
(„Службени лист општине Мајданпек“, бр. 2/16), 

 
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК 

расписује 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

 
А) ради прикупљања предлога за 

финансирање/суфинансирање програма рада 
спортских удружења из поља такмичарског 
спорта; 

 
Б) ради прикупљања предлога за 

финансирање функционисања Спортског савеза 
општине Мајданпек и осталих облика стручних 
удруживања. 

 
Обавештавамо спортска удружења 

(клубове) који испуњавају све услове за 
финансирање у редовном програму 
предвиђеним Правилником о 
финансирању/суфинансирању у области спорта 
и Правилником о категоризацији и расподели 
средстава спортским организацијама (клубовима 
и удружењима) општине Мајданпек.да доставе 
потребну документацију најкасније до 19. 
фебруара 2016. године до 15 часова у 
канцеларији број 42, у згради Општине 
Мајданпек на адреси Светог Саве бб на трећем 
спрату. Документација се предаје лично у 
затвореној коверти са назнаком ”ЈАВНИ ПОЗИВ 
ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ”. Спортска удружења 
(клубови) из области такмичарског спорта биће 
финансирани кроз редовни и посебни програм. 

 
Обавештавају се Спортски савез 

општине Мајданпек и остали облици стручних 
удруживања да доставе потребну документацију 
најкасније до 19. фебруара 2016. године до 15 
часова на писарницу Општинске управе општине 
Мајданпек, Светог Саве бб. Документација се 
предаје лично на писарници у затвореној 
коверти са назнаком ”ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТСКИ 
САВЕЗ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ УДРУЖИВАЊА”.  

 
ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) РЕДОВНИ ПРОГРАМ 
 

             Да би могли користити финансијска 
средства из буџета општине Мајданпек кроз 
редовни програм финансирања, спортска 
удружења, клубови из области такмичарског 
спорта, морају испунити следеће услове: 

 
            - да имају седиште на територији 
општине Мајданпек 

     - да је клуб члан националне федерације, 
редовни или придружени члан Олимпијског 
комитета Србије и ако је национална 
федерација члан Спортског савеза Србије, 

     - да клуб учествује у редовном систему 
такмичења у оквиру гранског савеза преко кога 
се остварује општи инетерес у области спорта у 
Републици Србији. 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЕКИПНИ 
СПОРТ 

1. Решење Агенције за привредне регистре 
Републике Србије о упису клуба, 

2. Потврда Спортског савеза општине 
Мајданпек да је клуб члан националне 
федерације, редовни или придружени 
члан Олимпијског комитета Србије и ако 
је национална федерација члан 
Спортског савеза Србије и да клуб 
учествује у редовном систему такмичења 
у оквиру гранског савеза преко кога се 
остварује општи инетерес у области 
спорта у Републици Србији, 

3. Потврда о оствареном пласману 
сениорске екипе у редовном систему 
такмичења националаног гранског савеза 
у претходној такмичарској сезони као и 
рангу такмичења у којем се сениорска 
екипа тренутно такмичи и укупном броју 
нивоа (степени) такмичења у тој 
спортској грани и броју екипа које 
учествују у наведеном рангу такмичења 
(потврду издаје сам клуб на 
меморандуму, печатирану и потписану 
од стране овлашћеног лица), 

4. Потврда о пласману за млађе селекције, 
ранг такмичења, као и податак да ли се 
такмиче у лига или турнирском систему 
(потврду издаје сам клуб на 
меморандуму, печатирану и потписану 
од стране овлашћеног лица), 

5. Потврда клуба о броју ангажованих 
стручних лица/тренера и копије диплома 
и лиценци ангажованих стручних 
лица/тренера,      

6. Потврда о датуму и години оснивања 
клуба – традиција (потврду издаје сам 
клуб на меморандуму, печатирану и 
потписану од стране oвлашћеног лица 

 
 

ГОДИНА: IX 
 

БРОЈ: 6 
 

11. фебруар 2016. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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7. Програм рада и финансијски план за 
2016. годину (Образац Програм рада и 
финансијски план за 2016. годину), 

8. Релације превоза за такмичарске екипе у 
километрима. 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТ 

1. Решење Агенције за привредне регистре 
Републике Србије о упису клуба 

2. Потврда Спортског савеза општине 
Мајданпек да је клуб члан националне 
федерације, редовни или придружени 
члан Олимпијског комитета Србије и ако 
је национална федерација члан 
Спортског савеза Србије и да клуб 
учествује у редовном систему такмичења 
у оквиру гранског савеза преко кога се 
остварује општи инетерес у области 
спорта у Републици Србији. 

3. Потврда о оствареном пласману 
такмичара у оквиру клупског наступа на 
такмичењима, 
Потврда о броју такмичара у млађим 
категоријама (млађи пионири, пионири, 
кадети, јуниори) који су учествовали у 
систему такмичења националног 
гранског савеза у претходној 
такмичарској сезони, 
Потврда о броју такмичара у млађим 
категоријама (млађи пионири, пионири, 
кадети, јуниори) који нису у систему 
такмичења у претходној такмичарској 
сезони, 

4. Потврда клуба о броју ангажованих 
стручних лица/тренера и оверене копије 
диплома ангажованих стручних 
лица/тренера.  

5. Потврда о датуму и години оснивања 
клуба – традиција, 
Програм рада и финансијски план за 
2016. годину (Образац Програм рада и 
финансијски план за 2016. годину), 

6. Релације превоза за такмичарске екипе у 
километрима. 
 

Ради поједностављења и стандардизације 
достављања података молимо Вас да користите 
постављене обрасце. Документа читко попунити. 

 
2) ПОСЕБНИ ПРОГРАМ 
 
Да би могли користити финансијска 

средства из буџета општине Мајданпек кроз 
посебни програм финансирања, спортска 
удружења, клубови из области такмичарског 
спорта, морају испунити следеће услове: 

 
- да имају седиште на територији 

општине Мајданпек; 
- да је спортско удружење (клуб) 

регистровано код надлежног државног органа; 
- да спортско удружење (клуб) има 

сениорску селекцију (три сениора/ке у 
појединачним спортовима); 

- да је спортско удружење (клуб) има 
најмање једну селекцију млађих категорија (10 

такмичара/ки у селекцији у појединачним 
спортовима), 

- да спортско удржење (клуб) обавља 
делатност у области спорта најмање две године. 

 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СПОРТСКИХ САВЕЗА И 
ОСТАЛИХ ОБЛИКА СТРУЧНИХ УДРУЖИВАЊА 

 
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

 
Спортски савез општине Мајданпек 

подноси програм за редовно и посебно  
финансирање/суфинансирање програма из свог 
делокруга рада. У програму се наводе основни 
подаци о активностима Спортског савеза 
општине Мајданпек 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.) 

 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТРУЧНИХ УДРУЖИВАЊА 

 
Остали облици стручних удруживања 

подносе програм за редовно и посебно  
финансирање/суфинансирање програма из свог 
делокруга рада. У програму се наводе основни 
подаци о својим активностима и потребна 
финансијска средства за реализацију наведених 
програма, као и предлог средстава за техничко 
функционисање удружења (режијски трошкови, 
материјални трошкови, плате запослених, 
хонорари и др.) 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНАТАЦИЈА ЗА СПОРТСКИ 
САВЕЗ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК И ОСТАЛЕ 
ОБЛИКЕ СТРУЧНИХ УДРУЖИВАЊА 

 
- Програм рада и финансијки план за 

2016. годину. 
 
Нa основу утврђених мерилa и 

критеријумa А) Комисијa зa тaкмичaрски спорт / 
Б) Стручнa комисијa предлaже прогрaме који ће 
бити финaнсирaни/суфинaнсирaни из буџетa 
општине Мајданпек у 2016. години. 

Мерилa и критеријуми зa избор прогрaмa 
који се финaнсирaју из буџетa општине 
Мајданпек у 2016. години одређени су А) 
Прaвилником о кaтегоризaцији спортских 
удружењa (клубовa) из облaсти тaкмичaрског 
спортa општине Мајданпек / Б) Правилником о 
категоризацији и расподели средстава 
спортским организацијама (клубовима и 
удружењима) општине Мајданпек. 

Формулaри зa учешће у јaвном позиву, 
могу бити преузети нa звaничној Интернет 
презентaцији општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs). 

Мaтеријaл који је предaт нa јaвни позив 
се не врaћa. 

Резултaти јaвног позивa биће објaвљени 
зa звaничној Интернет презентaцији општине 
Мајданпек (www.majdanpek.rs).  
     

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
   Дејан Вагнер, с.р           
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На основу члана 61. Статута општине 

Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“, 
бр. 7/08) и Одлуке о буџету општине Мајданпек 
за 2016. годину („Сл. лист оштине Мајданпек“, 
бр. 34/15), председник општине Мајданпек, дана 
09.02.2016. године, донео је: 
 

О Д Л У К У 
о распоређивању средстава из програма 14 

буџета општине 
 – развој спорта и омладине 

 
I 

 Средства билансирана у Одлуци о 
буџету општине Мајданпек за 2016. годину, 
раздео 7, глава 1, програмска класификација 
1301-0001, функција 810, економска 
класификација 481 дотације невладиним 
организацијама, у укупном износу од 
16.000.000,00 динара, распоређују се за: 

1. Суфинансирање/финансирање програма 
„Такмичарски спорт“ из члана 6. 
Правилника о 
финансирању/суфинансирању у области 
спорта и физичке културе општине 
Мајданпек („Сл. лист општине 
Мајданпек“, бр. 2/16) 
.................................10.940.000,00 динара 

2. Суфинансирање/финансирање програма 
„Посебни програми“ из члана 9. 
Правилника о 
финансирању/суфинансирању у области 
спорта и физичке културе општине 
Мајданпек.....................250.000,00 динара 

3. Суфинансирање/финансирање програма 
„Средства за функционисање спортских 
савеза и осталих облика стручних 
удруживања“  из члана 15. Правилника о 
финансирању/суфинансирању у области 
спорта и физичке културе општине 
Мајданпек..................2.810.000,00 динара 

4. Суфинансирање закупа спортских 
објеката од стране спортских клубова 
(удружења) са територије општине 
Мајданпек ................2.000.000,00 динара. 

 
II 

 Средства из тачке I ове Одлуке 
распоредиће се за: 
 1) средства из тачке I став 1. тачке 1) , 2) 
и 3), решењем које доноси председник општине, 
на предлог комисија по спроведеном поступку 
јавног конкурса, на субјекте (спортске клубове, 
удружења и организације); 
 2) средства из тачке I став 1. тачке 4), 
решењем које доноси председник општине, по 
потреби и на захтев привредних субјеката који 
газдују спортским теренима каи и спортских 
клубова са територије општине Мајданпек 

 
III 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у Службеном листу општине 
Мајданпек. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 401-46 од 09.02.2016. године 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,                             
Дејан Вагнер, с.р. 

_____________ 
1322 

На основу члана 61. Статута општине 
Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“, 
бр. 7/08) и члана 23. став 1. Правилника о 
финансирању/суфинансирању у области спорта 
и физичке културе општине Мајданпек („Сл. лист 
оштине Мајданпек“, бр. 2/16), председник 
општине Мајданпек, дана 09.02.2016. године, 
донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 Образује се Комисија за такмичарски 
спорт. 
 У Комисију се именују: 

1) Владимир Божић, председник 
Спортског савеза општине Мајданпек, за 
председника 

2) Данијел Стојановић, члан Општинског 
већа општине Мајданпек задужен за спорт, за 
члана, 

3)Иван Максимовић, одборник у 
Скупштини општине Мајданпек, за члана. 

 
II 

 Задатак Комисије је да у складу са 
Правилником о категоризацији спортских 
удружења (клубова) изврши категоризацију 
спортских удружења (клубова) и да потом 
председнику општине достави предлог 
финансирања/суфинансирања спортских 
удружења (клубова) у области такмичарског 
спорта. 

 
III 

 Ово решење ступа на снагу даном 
објављивања у Службеном листу општине 
Мајданпек. 

 

IV 
 Решење доставити именованима и 
архиви. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЈДАНЕК 
Број: 9-19 од 09.02.2016. године 

      
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

                           Дејан Вагнер, с.р. 
______________ 

1323 
На основу члана 61. Статута општине 

Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“, 
бр. 7/08) и члана 23. став 1. Правилника о 
финансирању/суфинансирању у области спорта 
и физичке културе општине Мајданпек („Сл. лист 
оштине Мајданпек“, бр. 2/16), председник 
општине Мајданпек, дана 09.02.2016. године, 
донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
I 

 Образује се Стручна комисија за оцену 
предлога програма за финансирање из области 
спорта осим такмичарског спорта. 
 У Комисију се именују: 
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1) Данијел Стојановић, члан Општинског 
већа општине Мајданпек задужен за спорт, за 
члана, 

2) Дејан Шкорић, помоћник председника 
општине Мајданпек за друштвене делатности, 
сарадњу са удружењима грађана, месним 
заједницама и синдикатима, за члана, 

3) Иван Максимовић, одборник у 
Скупштини општине Мајданпек, за члана, 

4) Игор Барбуловић, помоћник 
председника општине за економски развој, за 
члана, 

5) Зоран Топаловић, секретар СО 
Мајданпек, за члана. 
 

II 
 Задатак Комисије је да оцени програме 
из осталих поља финансирања спорта 
дефинисаних Правилником о 
финансирању/суфинансирању у области спорта 
и физичке културе општине Мајданпек, осим 
такмичарског спорта. Комисија ће извршити 
стручни преглед и дати оцену поднетих предлога 
са предлогом износа средстава којим ће програм 
бити финансиран. 
 

III 
 Ово решење ступа на снагу даном 
објављивања у Службеном листу општине 
Мајданпек. 
 

IV 
 Решење доставити именованима и 
архиви. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 9-18 од 09.02.2016. године 

      
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,                             

Дејан Вагнер, с.р. 
___________ 
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