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На основу члаана 138. став 2. Закона о
спорту (“Службени гласник РС” бр. 24/2011),
члана
64.
Статута
општине
Мајданпек
(“Службени лист општине Мајданпек, бр. 7/08),
Општинско веће општине Мајданпек на седници
одржаној 14. јануара 2016. године, донело је
ПРАВИЛНИК
о финансирању/суфинансирању
у области спорта и физичке културе општине
Мајданпек
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о финансирању у области
спорта и физичке културе општине Мајданпек (у
даљем тексту Правилник) утврђују се основна
поља финансирања у области спорта и физичке
културе која се примењују на сва спортска
удружења (клубове) и на све остале спортске
субјекте на подручју општине Мајданпек.
Члан 2.
Право на финансијска средства из
буџета општине Мајданпек имају спортска
удружења (клубови) и организације које
доприносе развоју спорта, а чије је седиште на
подручју општине Мајданпек, уз услов да
задовољавају наведене критеријуме предвиђене
овим
Правилником
и
Правилником
о
категоризацији
и
расподели
средстава
спортским
организацијама
(клубовима
и
удружењима општине Мајданпек.
Члан 3.
Носилац програма мора да :
1. буде уписан у одговарајући регистар у
складу са законом;
2. да има седиште на територији
општине Мајданпек;
3. да
је
директно
одговоран
за
реализацију
програма
рада
и
утрошка
средстава;
4. да обавља делатност у области
спорта;
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;

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

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 Мајданпек су :
1. такмичарски спорт
2. посебни програми (посебан конкурс)
3. школски спорт
4. рекреативни спорт
5. спорт лица са инвалидитетом
6. савези и остали облици стручног
удруживања
7. остала поља ( текућа резерва).

Износ за финансирање наведених поља
у области физичке културе и спорта одређује
председник општине, а на основу Одлуке о
буџету општине Мајданпек.
ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ
Члан 6.
За средства опредељена за редовни
програм финансирања могу конкурисати сва
спортска удружења (клубови) чије је седиште на
територији општине Мајданпек и која испуњавају
услове
предвиђене
Правилником
о
категоризацији
и
расподели
средстава
спортским
организацијама
(клубовима
и
удружењима) општине Мајданпек.
Члан 7.
Укупан износ средстава предвиђен за
редовне
програме
такмичарских
клубова
распоређује се на основу добијених бодова за
сваки клуб посебно. Утврђени износ средстава у
динарима
представља
годишњу
дотацију
спортских
удружења
(клубова)
за
финансирање/суфинансирање рада спортских
удружења (клубова) из средстава за редовни
програм.
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Члан 8.
За реализацију финансирања из поља
редовног програма
могуће је обезбедити
средства за следећу врсту трошкова:
 трошкови путовања и дневница;
 трошкови превоза;
 трошкови закупа спортских сала;
 трошкови куповине опреме;
 канцеларијски трошкови;
 плаћање услуга под условом да цене
одговарају тржишним вредностима;
 хонораре лица (спортских стручњака и
стручњака у спорту) који учествују у реализацији
програма;
 таксе службених лица;
 трошкови пореза;
 трошкови провизије банака;
 трошкови према гранским савезима;
 трошкови стручне едукације;
 трошкови
лекарских
прегледа
спортиста;
 други трошкови који су неопходни за
реализацију програма (ширење информација,
превоз, штампање, канцеларијски материјал,
осигурање, финансијске услуге, комуникацијске
услуге и сл.).
Уколико се од средстава добијених из
буџета намире сви претходно побројани
трошкови, као приоритетни, дозвољено је од
остатка добијених средстава финансирати
хранарину за спортисте.
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 удружењима
(клубовима) на њихов текући рачун, у динамици
која зависи од стварних потреба и могућностима
општине Мајданпек.
ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ
Члан 9.
Право коришћења буџетских средстава
из овог поља имају
спортска удружења
(клубови) који нису у систему националних
гранских савеза преко којих се остварује општи
интерес у области спорта у Републици Србији.
Члан 10.
Посебни програми обухватају следеће
области :
1. набавка специфичне опреме и
реквизита за спортска удружења;
2.унапређење
заштите
здравља
спортиста;
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3. организација пригодних такмичења и
манифестација
од
значаја
за
локалну
самоуправу;
4. спречавање негативних појава у
спорту;
5. учешће на званичним међународним
клупским такмичењима;
6. 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.
Члан 11.
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.
ШКОЛСКИ СПОРТ
Члан 12.
Сортски савез општине Мајданпек као и
све организације из области предшколског,
школског и студентског спорта могу поднети
програм за финансирање активности из области
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 годишњем 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.
РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
Члан 13.
Сортски савез општине Мајданпек као и
сва 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:
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 укупно расположивих средстава за ову
позицију у годишњем 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.
СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 14.
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 годишњем 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.
СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ
СПОРТСКИХ САВЕЗА И ОСТАЛИХ ОБЛИКА
СТРУЧНИХ УДРУЖИВАЊА
Члан 15.
а) 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. )
Износ
финансијских
средстава
за
Спортски савез општине Мајданпек зависи од :
 укупно расположивих средстава за
ову позицију у годишњем финансијском плану ;
 броја програма и пројеката које
Спортски савез општине Мајданпек планира да
реализује;
 комплетности
приложене
документа-ције;
 висине ванбуџетских средстава која
обезбеђује подносилац програма.

б) Општински грански савези
Општински грански савези подносе
програме
за
финансирање/суфинансирање
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свога рада. У програму се наводе основни
подаци о
активностима општинског гранског савеза 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.)
Износ
финансијских
средстава
за
грански савез општине Мајданпек зависи од:
 укупно расположивих средстава за
ову позицију у годишњем финансијском плану ;
 броја програма и пројеката које
грански савез општине Мајданпек планира да
реализује;
 комплетности
приложене
документа-ције;
 висине ванбуџетских средстава која
обезбеђује подносилац програма.
в) Остали облици стручног удруживања
Сва
друга
спортска
удружења
(
Удружење тренера, Удружење судија, Удружење
педагога физичке културе, Удружење спортских
лекара
и
сл.)
подносе
програме
за
финансирање/суфинансирање свога рада. У
програму се наводе основни подаци о
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.).
Износ финансијских средстава зависи од :
 укупно расположивих средстава за
ову позицију у годишњем финансијском плану ;
 броја програма и пројеката које
стручно удружење планира да реализује;
 броја
учесника
у
наведеним
програмима;
 друштвеног
значаја
предложеног
пројекта;
 комплетности
приложене
документа-ције;
 висине ванбуџетских средстава која
обезбеђује подносилац програма.
ОСТАЛА ПОЉА ФИНАНСИРАЊА
Члан 16.
Надлежни орган општине Мајданпек у
виду резерве може определити одређен износ
средстава од укупних средстава намењених за
спорт и то за одобравање финансирања
/суфинансирања врхунских спортиста, спортских
удружења (клубова) , као и за остале расходе.
Члан 17.
Врхунски спортисти
Спортска удружења (клубови) за своје
активне спортисте из олимпијских спортова који
су носиоци националних признања (освајачи
олимпијских, светских и европских медаља),
могу предати посебан захтев за помоћ у
осигурању и побољшању услова врхунским
спортистима
(набавка опреме, набавка
реквизита, обезеђивање додатних термина за
тренинг и сл.). Средства за
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ове намене се обезбеђују из текуће резерве, а
одобрава
их
надлежни
орган
општине
Мајданпек.
Спортска удружења (клубови)
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 препознатљива, могу бити
додатно финансирани из текуће резерве, а
одобрава их орган општине Мајданпек.
Остали расходи
Средства
ће
се
одобравати
по
ванредним захтевима спортских организација
(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.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
Члан 18.
Предлози програма 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 19.
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
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трајање, финансијски износ тражених средстава)
а 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 20.
Уз предлог програма подноси се
документација којом се доказује испуњеност
услова за реализацију програма.
Образац
предлога
програма
и
документација која се доставља уз предлог
програма морају бити попуњени и достављени у
три примерка.
Сва обавезна и пратећа документација
морају бити достављени Општинској управи
општине Мајданпек у запечаћеној коверти,
препорученом поштом или лично, на адресу
Општинске управе општине Мајданпек.
Предња страна коверте са предлогом
програма мора садржати најмање следеће
податке: 1) назив програма, 2 ) назив
подносиоца предлога програма, 3) адреса
подносиоца предлога програма, 4)напомену да
се не отвара пре истека рока из јавног позива.
За
такмичарски
спорт
потребна
документација за бодовање и категоризацију
спортских удружења (клубова) доставља се
Спортском савезу општине Мајданпек који је
прослеђује Комисији за такмичарски спорт.
Члан 21.
Надлежни орган Општинске управе
општине Мајданпек у току године, доноси рокове
у којима се достављају захтеви за буџетска
средства која су намењена спорту.
Спортски савез општине Мајданпек
дужан је да обавести све потенцијалне
кориснике буџетских средстава из поља
такмичарског спорта о роковима предаје
потребне документације, као и о потребним
условима за одобравање буџетских средстава
за наредну годину.
Надлежни орган Општинске управе
општине Мајданпек може изузетно одобрити
одређени програм 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, а подносе га носиоци
програма, или када је у питању програм који није
из објективних разлога могао бити поднет у
складу са прописаним роковима или је садржај
програма
такав да може бити успешно
реализован само од стране одређеног носиоца
програма.
НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА
Члан 22.
Јавни позив и јавна обавештења у
смислу овог правилника објављују се на
интернет сајту општине Мајданпек и Спортског
савеза општине Мајданпек .
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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.
Члан 23.
За категорисање спортских клубова на
основу
Правилника
о
категоризацији
и
расподели средстава спортским организацијама
(клубовима и удружењима) општине Мајданпек,
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, у којој учествују
представници
Спортског
савеза
општине
Мајданпек и општине Мајданпек.
Комисија има председника и два члана.
Комисија врши категоризацију спортских
удружења (клубова), на основу Правилника о
категоризацији спортских удружења (клубова) из
области
такмичарског
спорта
општине
Мајданпек.
На
основу
Правилника
о
финансирању/суфинансирању у области спорта
општине Мајданпек, Комисија доставља предлог
финансирања/суфинансирања
спортских
удружења (клубова) у области такмичарског
спорта председнику општине.
Коначну
одлуку
о
финансирању/суфинансирању
спортских
удружења (клубова) у области такмичарског
спорта доноси председник оштине.
За оцену осталих програма из поља
дефинисаних овим правилником, председник
општине образује стручну комисију у којој могу
учествовати представници Спортског савеза
општине Мајданпек, представници организација
које се баве школским и рекреативним спортом,
представници
организација
лица
са
инвалидитетом и представници Општинске
управе општине Мајданпек.
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 председник општине.
Такмичарска и стручна комисија могу да
од спортских удружења (клубова), односно за
предлоге програма код којих постоји потреба за
додатним информацијама или интервенцијама,
пре
достављања
предлога
председнику
општине, тражи додатно објашњење од носиоца
програма.
Комисије могу да о одређеном питању
прибаве
стручно
мишљење
од
стране
истакнутих
стручњака
или
одговарајућих
организација.
Члан 24.
Предлог програма Стручна комисија
процењује према следећим критеријумима :
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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 25.
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.
Друга 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. О
Одлуци председника општине о одобрењу
програма обавештавају се подносиоци предлога
програма.
Непотпуни предлози програма не враћају
се подносиоцу предлога.
Члан 26.
Предлог да се програм не прихвати и не
одобре средства 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 27.
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 28.
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 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
Општинској управи општине Мајданпек допуну,
односно измену буџета предлога програма, или
доказ да је обезбедио додатна средства за
реализацију програма, најкасније у року од осам
дана.
Члан 29.
Одобрени износ средстава преноси се
спортском удружењу за такмичарски спорт,
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односно организацији која реализује програм у
складу са уговором, према динамици
испостављене документације за наплату.
ИЗВЕШТАЈ О ПОТРОШЊИ СРЕДСТАВА И
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Члан 30.
Спортска удружења (клубови), као и
носиоци одобрених програма обавезни су да
Општинску
управу
општине
Мајданпек
извештавају о утрошку средстава и доставе
потребну документацију, а на начин који је
дефинисан уговором и на прописаном обрасцу.
Извештаје
о
утрошку
средстава
представници клубова и носиоца одобрених
прогрма предају у просторијама Спортског
савеза општине Мајданпек.
Председник општине формира посебну
Комисију, коју чине и представници Општинског
спортског савеза, а чији задатак је испитивање
наменског трошења буџетских средства од
стране спортских удружења..
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 Мајданпек може обуставити
даље
финансирање
програма,
односно
једнострано раскинути уговор, ако корисник
средстава не достави извештај и адекватну
документацију
у
роковима
предвиђеним
уговором.
Члан 31.
Уколико носилац програма не утроши
одобрена средства на годишњем нивоу, у
обавези је да по подношењу завршног извештаја
изврши повраћај средстава у буџет општине
Мајданпек.
Члан 32.
Спортска 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 спортског удружења
(клуба), односно носиоца програма, или на
интернет сајту Спортског савеза општине
Мајданпек.
На свим документима и медијским
промоцијама везаним за реализовање програма,
мора бити истакнуто да се програм финансира
средствима из буџета општине Мајданпек.
КОНТРОЛА ПОТРОШЊЕ СРЕДСТАВА И
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Члан 33.
Спортско удружење (клуб) коме су
средства додељена за такмичарски спорт и
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носилац одобреног програма води све потребне
евиденције које Општинској управи општине
Мајданпек омогућавају спровођење контроле
утрошка средстава и реализације програма.
Носилац програма је у обавези да
овлашћеним лицима Општинске управе општине
Мајданпек
омогући
увид
у
целокупну
документацију и у поступку контроле пружи сва
потребна обавештења.
Члан 34.
Спортско удружење (клуб) коме су
средства додељена за такмичарски спорт и
носилац одобреног програма дужан је да
наменски користи средства добијена из буџета
општине Мајданпек.
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 35.
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 36.
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 Мајданпек.
Члан 37.
Ако програм није успешно реализован,
носилац програма обавештава Општинску
управу општине Мајданпек о мерама које су
предузете ради утврђивања одговорности због
неуспешног реализовања одобреног пројекта.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Начин измена и допуна Правилника о
финансирању/суфинансирању у области спорта
општине Мајданпек, уређује Општинско веће
општине Мајданпек, на начин на који је
Правилник и усвојен.
Члан 39.
Овај Правилник. ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-1/9 од 14. јануара 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
1280
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На основу члана 17. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник
РС“, бр. 83/14 и 58/15), члана 64. Статута
општине Мајданпек („Службени лист општине
Мајданпек“ бр. 7/08), Одлуке о буџету општине
Мајданпек за 2016. годину („Службени лист
општине Мајданпек“ бр. 34/15) Општинско веће
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
28.01.2016. године, донело је
ОДЛУКУ
о распоређивању средстава
за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања намењених пројектном
суфинансирању
I
Средства билансирана у Одлуци о
буџету општине Мајданпек за 2016. годину,
Раздео 1. Глава 1. програмска класификација
0602-0006,
функција
110,
економске
класификације 423-услуге по уговору, намењена
јавном информисању, у укупном износу од
3.500.000 динара, распоређују се за:
1. суфинансирање пројекта јавног
информисања на територији општине Мајданпек
и Републике Србије, који су значајни за
остваривање
јавног
интереса,
путем
производње
штампаних
медијских
садржаја....................................... 584.000 динара,
односно 16,69% укупних средстава намењених
пројектном финансирању јавног информисања;
2.
суфинансирања пројекта јавног
информисања на територији општине Мајданпек
и Републике Србије, који су значајни за
остваривање јавног интереса,
путем
производње медијских садржаја радио и
телевизијског програма, електронских издања
тих
медија
и
самостална
електронских
издања(уређивачки
обликованих
интернет
страница
и
интернет
портала)
...................................................2.800.000 динара,
односно 80,00% укупних средстава намењених
пројектном финансирању јавног информисања;
3.
појединачна давања у складу са
чланом 30, 31. и 32. Закона о јавном
информисању
и
медијима..................................................... 116.000
динара, односно 3,31% укупних средстава
намењених пројектном финансирању јавног
информисања.
II
Средства из тачке I ове Одлуке
распоредиће се за:
- средства из тачке I став 1. тачке 1. и 2.
ове Одлуке, решењем које доноси Председник
општине Мајданпек, на предлог конкурсних
комисија по спроведеном поступку јавног
конкурса, на субјекте (правна лица и
предузетнике који се баве производњом
медијских садржаја) и
- средства из тачке I став 1. тачке 3. ове
Одлуке, решењем Општинског већа општине

1. фебруар 2016.

Мајданпек, за појединачна давања, у складу са
Законом о јавном информисању и медијима.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 345 – 1 од 28.01.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Дејан Вагнер,
с.р.
__________
1281
На основу члана 19. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник
РС“, бр. 83/14 и 58/15), члана 64. Статута
општине Мајданпек („Службени лист општине
Мајданпек“, бр. 7/08) и Одлуке о буџету општине
Мајданпек за 2016. годину („Службени лист
општине Мајданпек“, бр. 34/15), Општинско веће
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
28.01.2016. године, донело је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног Конкурса за
суфинансирање проjеката за остваривање
јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине
Мајданпек
у 2016. години.
Члан 1.
Одлуком о буџету општине Мајданпек за
2016.
годину („Службени
лист
општине
Мајданпек“ бр. 34/15) опредељена су средства
за јавно информисање на територији општине
Мајданпек у укупном износу од 3.500.000 динара.
Члан 2.
Средства предвиђена чланом 1. ове
Одлуке расподељују се за:
1. суфинансирање пројекта јавног
информисања на територији општине Мајданпек
и Републике Србије, који су значајни за
остваривање
јавног
интереса,
путем
производње
штампаних
медијских
садржаја.........................................584.000 динара,
односно 16,69% укупних средстава намењених
пројектном финансирању јавног информисања;
2.
суфинансирања пројекта јавног
информисања на територији општине Мајданпек
и Републике Србије, који су значајни за
остваривање јавног интереса,
путем
производње медијских садржаја радио и
телевизијског програма, електронских издања
тих медија и самосталних електронских издања
(уређивачки обликованих интернет страница и
интернет
портала)
....................................................2.800.000 динара,
односно 80,00% укупних средстава намењених
пројектном финансирању јавног информисања;
3.
појединачна давања у складу са
чланом 30, 31. и 32. Закона о јавном
информисању
и
медијима.......................................116.000 динара,
односно 3,31% укупних средстава намењених
пројектном финансирању јавног информисања.

8

БРОЈ 2

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. став 1.
тачка 1) и 2) ове одлуке расписује се конкурс у
облику јавног позива за пројекте производње
медијских садржаја.
Јавни позив за учешће на конкурсу биће
објављени на званичној ВЕБ презентацији
општине Мајданпек, на интернет адреси
www.majdanpek.rs и у новини која се дистрибуира
на подручју општине Мајданпек - "Тимочке
новине".
Јавни позив садржи и јавни позив
новинарским и медијским удружењима и
медијским стручњацима заинтересованим за рад
у комисијама за предлагање чланова комисија.
Члан 4.
Конкурсом ће бити објављен јавни позив
новинарским и медијским удружењима и
медијским стручњацима заинтересованим за рад
у комисији, за предлагање чланова комисија.
Комисије ће имати 3 члана, а ако има
више од 50 пријава онда 5 чланова, од којих се
већина бира из редова предлога новинарских и
медијских удружења, а део из редова
независних стручњака за медије и медијских
радника који нису у сукобу интереса и не
обављају јавну функцију.
Члан 5.
Јавни позив за учешће на конкурсу, поред
осталог, садржи:
 намену средстава за остваривање
јавног интереса и њихов износ;
 право учешћа на конкурсу;
 критеријуме за учешће на конкурсу;
 рокове у којима се спроводи конкурс;
 називе обавезне документације коју
подноси подносилац пројекта.
 јавни позив медијским удружењима и
стручњацима за пријављивање кандидата за
чланове комисија.
Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу
и припрему документације за комисију обавља
Општинска
управе
општине
МајданпекОдељење за привреду, јавне делатности и
заједничке послове.
Општинско веће општине Мајданпек
одређује лице које ће обављати послове
секретара комисије.
Секретар комисије није члан комисије.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у
„Службеном листу општине
Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 345 – 2 од 28.01.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
1282

1. фебруар 2016.

На основу члана 138. став 2. Закона о
спорту (“Службени гласник РС”, бр. 24/11), члана
46. и 47. Закона о локалној самоуправи,
(“Службени гласник РС”, бр.129/07), члана 64.
Статута Општине Мајданпек (“Службени лист
општине Мајданпек”, бр. 7/08), Општинско веће
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
28.01.2016. године, донело је
ПРАВИЛНИК
о категоризацији и расподели буџетских
средстава спортским
организацијамa ( клубовима и удружењима)
општине Мајданпек
Члан 1.
Овим
правилником
се
утврђују
критеријуми за категоризацију спорта у опшини
Мајданпек и висину дотација спортским
клубовима утврђену кроз број бодова.
Члан 2.
Категоризација се ради за спортска
удружења (клубове) који се налазе у систему
такмичарског
спорта
а
ако
испуњавају
кумулативно наведене услове:
1) ако је њихов клуб члан националне
федерације, редовни или придружени члан
Олимпијског комитета Србије или ако је
национална федерација члан Спортског савеза
Србије,
2) да учествује у редовном систему
такмичења у оквиру гранског савеза преко кога
се остварује општи инетерес у области спорта у
Републици Србији.
Члан 3.
На основу права на категоризацију,
спортска удружења (клубови) стичу право на
финансирање из буџета општине Мајданпек
намењеног за редовне програме финансирања.
Остала спортска удружења (клубови) се
не категоришу.
Члан 4.
Основни критеријуми категоризације
спортских удружења (клубова) у такмичарском
спорту:
1. Статус спорта на националном и
међународном плану
2. Традиција спорта у општини
3. Ранг такмичења
4. Постигнути резултати у протеклој
такмичарској сезони
5. Број такмичарских екипа у редовном
систему такмичења
6. Број ангажованих стручњака са
адекватним образовањем
Члан 5.
Максималан
број
бодова
у
категоризацији износи 100 бодова. По извршеној
категоризацији добијени број бодова за свако
спортско удружење (клуб) претвара се у
проценте.
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Члан 6.
Након извршене категоризације спортских организација, у другом кораку извршиће се обрачун
трошкова за суфинансирање програма такмичарског спорта.
Обрачунава се суфинансирање-финансирање следећих делова програма такмичарског спорта тј.
спортских удружења (клубова):
1.Суфинансирање - финансирање превозних трошкова, смештаја и хране спортиста за редовна
такмичења,
2.Суфинансирање - финансирање трошкова судија и делегата,
3. Суфинансирање - фиансирање набавке спортске опреме.
Члан 7.
Након што се добију проценти за сваки поједини клуб на основу категоризације и на основу
критеријума суфинансирања, израчунава се просечни проценат за свако спортско удружење. Утврђени
износ средстава у динарима представља годишњу дотацију спортских удружења (клубова) за редовни
програм.
Члан 8.
Подносиоци програма су дужни да средства користе искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава, има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у
наредној години.
Члан 9.
Уговором између општине Мајданпек и спортског удружења уређују се права, обавезе и
одговорност уговорних страна, начин реализовања програма, као и начин извештавања о наменском
трошењу средстава.
Члан 10.
Основни критеријуми категоризације спортских удружења (клубова) у такмичарском спорту
су:
1. Статус спорта на националном и међународном плану
рб

Макс.број
бодова

Критеријум

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Спорт. Удружења из олимпијске гране спорта
Клубови из спорт. грана категорисаних у 1. групу спортова
Клубови из спорт. грана категорисаних у 2. групу спортова
Клубови из спорт. Грана категорисаних у 3. групу спортова
Клубови из спорт. Грана категорисаних у 4. групу спортова
Клубови из спорт. Грана категорисаних у 5. групу спортова
Клубови из осталих категорисаних спортских грана
Спортска удружења из неолимпијске гране спорта
Клубови из спорт. грана категорисаних у 1.групу спортова
Клубови из спорт. грана категорисаних у 2.групу спортов
Клубови из спорт. грана категорисаних у 3.групу спортова
Клубови из спорт. грана категорисаних у 4.групу спортова
Клубови из спорт. грана категорисаних у 5.групу спортова
Клубови из осталих категорисаних спортских грана

10
10
8
6
4
2
2

5
5
4
3
2
1
1

2. Традиција спорта у општини
рб
1.
2.
3.
4.
5.

критеријум
Клубови основани пре 50 и више година
Клубови од 25 до 49 год. традиције
Клубови од 15 до 24 год. традиције
Клубови од 5 до 14 године традиције
Клубови до 5 година традиције

Макс. Број
бодова
10
8
6
4
2

3.Ранг такмичења
У екипним спортовима постоје следећи нивои (рагови) такмичења:
I. Општинске лиге
II. Међуопштинске лиге (окружне)
III. Регионалне (покрајинске, међуокружне, III лиге...)
IV. II лиге
V. I лиге
VI. Националне лиге највишег ранга (Супер лиге, „А“ лиге...)
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У екипним спортовима где нема „Супер лиге“ и „А“ лиге као највиши ранг се признаје I лига Србије (V ниво).
У појединачним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења:
I. Градско/општинско (међуопштинско) првенство
II. Окружно/регионално- покрајинско првенство
III. Државно првенство
Број бодова
Екипни спортови

VI ниво
V ниво
IV ниво
III ниво
II ниво
I ниво

Сениори

10
8
6
4
3
2

Појединачни спортови

Сениори

III ниво

10

II ниво

6

I ниво

3

У случају да у екипном спорту има само 4 нивоа такмичења, максималан број бодова се умањује за
10%, ако има 3 нивоа за наредних 10% итд. У појединачним спортовима, ако постоји само 2 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.
4. Постигнути резултати
-

За клубове из олимпијских спортова – ЕКИПНИ СПОРТОВИ (посебно М и Ж)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

45
40
30
25
20
15

VI ниво
V ниво
IV ниво
III ниво
II ниво
I ниво

Освојена титула (сениори – јуниори)

II
половин
а

Екипни
спортови

I место

Рб

I
половин
а

Сениори

40
30
25
20
15
10
+ 5 бодова

30
25
20
15
10
7

У случају да у екипном спорту има само 4 нивоа такмичења, максималан број бодова се умањује за
10%, ако има 3 нивоа за наредних 10% итд.
Бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе.
-

За клубове из олимпијских спортова – ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ (посебно М и Ж)

1.
2.
3.

III ниво
II ниво
I ниво

Медаља са ЕП, СП, ОИ (сениоријуниори)

45
30
20

1-2
медаље

Екипни
спортови

5и
вишеед
м аља

Рб

3-4
медаље

Сениори

40
25
15

30
20
10

+ 5 бодова

У појединачним спортовима, ако постоји само 2 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.
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За клубове из неолимпијских спортова – ЕКИПНИ СПОРТОВИ (посебно М и Ж)
Екипни
спортови

Сениори

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I
половин
а

I место

Рб

II
половин
а

-

БРОЈ 2

30
25
20
15
10
8

VI ниво
V ниво
IV ниво
III ниво
II ниво
I ниво

25
20
15
10
8
6

Освојена титула (сениори – јуниори)

20
15
10
8
6
5

+ 5 бодова

У случају да у екипном спорту има само 4 нивоа такмичења, максималан број бодова се умањује за 10%,
ако има 3 нивоа за наредних 10% итд.
Бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе.
-

За клубове из неолимпијских спортова – ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ (посебно М и Ж)

1.
2.
3.

III ниво
II ниво
I ниво

1-2
медаље

Екипни
спорови

3-4
медаље

Рб

5 и више
медаља

Сениори

25
15
8

20
10
6

Медаља са ЕП, СП, ОИ (сениоријуниори)

15
8
5

+ 5 бодова

У појединачним спортовима, ако постоји само 2 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.
ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА
У циљу адекватнијег и јаснијег вредновања рада са млађим категоријама, спортски клубови који раде са
младима, бодују се на основу остварених резултата у претходној години у пионирској, кадетској и јуниорској
конкуренцији, на следећи начин:


ТАКМИЧЕЊЕ У ЛИГАМА
јуниори

рб

1
2
3

Екипни
спортови
државно
окр-рег
град-опш

1
половина
табеле

2
половина
табеле

1.
место

1
половина
табеле

2
половина
табеле

1.
место

1
половина
табеле

2
половина
табеле

21
10,5
8,7

17,5
8,7
7

14
7
5,4

18
9
7,5

15
7,5
6

12
6
4,5

15
7,5
6,2

12,5
6,2
5

10
5
3,9

јуниори
Поједина
чни
спортови
државно
окр-рег
град-опш

пионири

1.
место

рб

1
2
3

Кадети

Кадети

5 и више
медаља

3-4
медаље

1-2
медаље

14
7
5,2

10,5
5,2
3,5

7
3,5
1,9

5и
више
медаља
12
6
4,5

пионири

3-4
медаље

1-2
медаље

9
4,5
3

6
3
1,6

5и
више
медаља
10
5
3,7

3-4
медаље

1-2
медаље

7,5
3,7
2,5

5
2,5
1,4
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* СПОРТОВИ КОЈИ НЕМАЈУ ТАКМИЧЕЊЕ У ЛИГАМА А ТАКМИЧЕ СЕ У ЗВАНИЧНОМ СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА
БОДУЈУ СЕ НА ОСНОВУ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА У ПРЕТХОДНОЈ СЕЗОНИ
јуниори

рб

1
2
3

Екипни
спортови
државно
окр-рег
град-опш

пионири

1.
место

1
половина
табеле

2
половина
табеле

1.
место

1
половина
табеле

2
половина
табеле

1.
место

1
половина
табеле

2
половина
табеле

10,5
3,5
2,3

7
2,3
1,2

4,9
1,6
0,4

9
3
2

6
2
1,4

4,2
1,4
0,2

7,5
2,5
1,6

5
1,6
1,1

3,5
1,1
0,1

јуниори

рб

1
2
3

Кадети

Појединачн
и спортови
државно
окр-рег
град-опш

5и
више
медаља
4,4
2,2
1,7

Кадети

3-4
медаље

1-2
медаље

3,5
1,7
1,5

3
1,5
0,7

5и
више
медаља
3,6
1,9
1,8

пионири

3-4
медаље

1-2
медаље

3
1,8
1,6

2,5
1,2
1

5и
више
медаља
3
1,5
1,2

3-4
медаље

1-2
медаље

2,5
1,2
1

2
1
0,8

5. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења
Узраст

оквирно године

1. СЕНИОРИ
2. ЈУНИОРИ
3. КАДЕТИ
4. ПИОНИРИ

Остали називи који се користе

20 и више год..
(17) 18-20
млађи сениори, наде
(15) 16-17
млађи јуниори
до 14 (15) год. млађи пионири, полетарци

Број екипа

Рб
1.
2
3.
4.
5.

5 и више екипа
4 екипe
3 екипе
2 екипе
1 екипа

бодови
10
8
6
4
2

За одређивање броја бодова за овај критеријум сабирају се све М и Ж екипе.
6. Број ангажованих стручњака
Табела бодовања:
Број тренера са
адекватним
образовањем
1.
3 и више тренера
2
2 тренера
3.
1 тренера
7. Обрачун трошкова превоза и исхране
Рб

бодови

Број тренера са
лиценцом

бодови

10
5
2

3 и више тренера
2 тренера
1 тренера

5
2,5
1

Превозни трошкови:
признаје се девет (9) бодова по пређеном километру по једном спортисти,
број спортиста у екипним спортовима који се обрачунава на основу броја играча који наступа
на
терену у првој постави,
број спортиста у појединачним спортовима обрачунава се на основу броја учесника на такмичењу у
претходној сезони.
Трошкови исхране:
- За трошкове исхране на путу признаје се 2000 бодова за такмичење удаљено 300 и више км од седишта
клуба;
- За трошкове хране на путу признаје се 1000 бодова за такмичење удаљено 150-299 км од седишта клуба
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Врста трошка
Превоз
Исхрана

Релација
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Број бодова
9 по км
2000;
1000

Преко 300км;
Од 150-299 км

Пример обрачуна
Рб
1

Клуб

Узраст

Путни трошкови

Храна

Ук бод

Преко 300км

од 150-299 км

5 кола* 5играча *
2000км = 50000
бодова

2 кола * 5
играча * 1000км
= 10000 бод

КК
5 играча *
1980км * 9 бод
=89.100
5 игр *987км
*9бод=64415

Сениори
Јуниори

149100

8. Обрачун трошкова судија и делегата
- врши се на основу броја кола лиге или броја званичних појединачних такмичења која клубови организују:
рб

рб

1

1
2
3
4

трошкови судија и
делегата
екипни спортови
СЕНИОРИ
ЈУНИОРИ
КАДЕТИ
ПИОНИРИ

1

појединачни
спортови
СВИ УЗРАСТИ

6 ниво
бодови
20000
5000
4000
3000

5 ниво
бодови

4 ниво
бодови

15000

3 ниво
бодови

10000

3 ниво
40000

7500

2 ниво
бодови

1 ниво
бодови

5000

3000

2 ниво
30000

1 ниво
20000

клуб

узраст

сениори

јуниори

кадети

пионири

ук бод

КК

М

9 кола * 10000
бод = 90000

9 кола x 5.000 бод
= 45.000 бод

/

7 кола x 5000 б
= 35.000 бод.

340000

9. Спортска опрема
Приликом обрачуна броја комплета за спортску опрему у екипним спортовима примењује се критеријум према
броју играча који се налазе у записнику утакмице. У појединачним спортовима обрачунава се број спортиста који
су наступили на такмичењу.
Пример обрачуна
рб
клуб
1

пол
м

сениори
бр сп оп
износ
12
72000

јуниори (кадети)
бр сп оп
износ
12
48000

бодова
240000

КК

Напомена: један комплет опреме за сениоре носи 6000 бодова, а за јуниоре 4000 бодова.
Члан 11.
На основу овог Правилника, категоризација спортских удружења (клубова) ради се једном годишње, по
правилу на почетку календарске године.
Члан 12.
Правилником о финансирању у области спорта и физичке културе општине Мајданпек регулишу се сва
остала питања која су значајна за суфинасирање – финансирање спорта.
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Члан 13.
Измене и допуне овог Правилника врше
се по процедури у којој је правилник донет а
његову измену могу иницирати представници
Спортског савеза оштине или сама спортска
удружења (клубови).
Члан 14.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о категоризацији
спортских
удружења
(клубова)
општине
Мајданпек који је усвојио Управни одбор
Спортског савеза на седници одржаној 18.
октобра 2012. године.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 2/8 од 28.01.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Дејан Вагнер, с.р.

1. фебруар 2016.
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