
 На основу чл. 21. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма 
којима се задовољавају потреби и ннтереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек („Службени лист Општине Мајданпек“, бр. 15/19) 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЈДАНПЕК 
расписује 

 
Ј А В Н И  П О З И В 

за финансирање посебних програма из области спорта у 2021. години 
 
I 

                Предмет овог позива је расподела средстава опредељених Одлуком о 
буџету Општине Мајданпек за 2021. годину („Службени лист Општине Мајданпек“, 
бр. 36/20) у износу од  4.000.000,00 динара у оквиру Раздела 4. Општинска управа, 
Програма 14: Развој спорта и омладине, Програмске класификације 1301, Функција 810 
„Услуге рекреације и спорта“, позиција 116 Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – дотације спортским омладинским организацијама – посебни 
програми у области спорта (предшколски, школски, рекреативни спорт)  спортским 
организацијама на основу члана 4. Правилника о одобравању средстава и финансирању 
програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Општине 
Мајданпек („Службени гласник Општине Мајданпек“, бр. 15/19) и то за: 
 
1) стварање могућности за афирмацију већег укључивања грађана у спортске активности; 
2) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом могућности и 
укључивање деце предшколског и школског узраста; 
3) обезбеђење повећања свести и реализација образовних и информативних програма 
везаних за борбу против негативних појава у спорту. 
 

II 
             Право учешћа на јавном позиву за финансирање посебних програма имају носиоци 
програма на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да: 
1. је регистрован у складу са законом, 
2. искључиво или претежно послује на недобитној основи,у складу са законом, 
3. има седиште и своју активност у највећем делу реализује на подручју општине, 
4. је директно одговоран за припрему и извођење програма, 
5. је претходно обављао делатност најмање годину дана, 
6. да испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских 
активности и делатности, 
7. је са успехом реализовао одобрени програм, претходних година као носилац програма, 
8. није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 
делатности, 
9. нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и 
пребацивање буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према 
организацијама социјалног осигурања, 



10. није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 
привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, 
радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту, 
11. ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене 
квалификације за рад у спорту и 
12. има обезбеђен простор за реализацију програма, 
13. да је поднет од стране овлашћеног предлагача програма, 
14. члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се 
остварује општи интерес у области спорта; 
15. члан Спортског савеза Општине Мајданпек. 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ СЕ НЕ ОДНОСИ НА СУБЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА ЧИЈА СЕ 
ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
 

III 
Пoднoсилaц прeдлoгa прoгрaмa je oбaвeзaн дa дoстaви слeдeћу дoкумeнтaциjу: 

    - прoпрaтнo писмo у кoмe су нaвeдeнe нajoснoвниje инфoрмaциje o oргaнизaциjи и 

прeдлoжeнoм прoгрaму (нaзив, врeмeнскo трajaњe, финaнсиjски изнoс трaжeних срeдстaвa) 

и кoje je пoтписaлo лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe oргaнизaциje; 

    - прeдлoг прoгрaмa пoднeт нa утврђeнoм aпликaциoнoм фoрмулaру (Oбрaзaц 4 - Прeдлoг 

пoсeбнoг прoгрaмa) читкo пoпуњeнoм (oткуцaнoм или oдштaмпaнoм), jeзикoм и писмoм у 

службeнoj упoтрeби. 

    - кoпиjу рeшeњa o рeгистрaциjи; 

    - изjaву o пaртнeрству укoликo пoстojи тaквa врстa сaрaдњe (Образац 11- Изjaвa o 

пaртнeрству трeбa бити пoтписaнa и дoстaвљeнa уз aпликaциoни фoрмулaр зa свe кључнe 

пaртнeрe нa прoгрaму); 

    - кoпиjу гoдишњeг извeштaja и зaвршнoг рaчунa зa прeтхoдну гoдину и пoтврду o 

њeгoвoм jaвнoм oбjaвљивaњу; 

    - oдлуку o суфинaнсирaњу прoгрaмa или пoтврдa нaмeрe o суфинaнсирaњу прoгрaмa 

    - пoтврду o  oтвoрeнoм нaмeнскoм рaчуну у Упрaви зa трeзoр; 

    - изjaву дa нe пoстoje прeпрeкe из члaнa 118. ст. 4. и 5.  и чл. 133. ст. 5. Зaкoнa o спoрту; 

    - oдлуку нaдлeжнoг oргaнa нoсиoцa прoгрaмa o пoднoшeњу прeдлoгa прoгрaмa; 

    - ЦВ рeaлизaтoрa прoгрaмa 

  Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме: 
 
1. да садржином и квалитетом програм доприноси остваривању општег интереса у области 
спорта кроз повећање обухвата деце, унапређења здравља корисника, повећање броја 
група, унапређења стручног рада; пек , 
2. да се реализује на подручју Општине Мајданпек, 
4. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Општини Мајданпек тако да се 
повећава број спортиста, унапређује стручни рад, повећава обухват грађана бављењем 
спортом и сл.; 



5. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за 
реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма; 
6. да ће се реализовати у текућој години. 

IV 
Предлози посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и за сваку од 
области потреба и интереса грађана из члана 52. овог Правилника. 
Предлог програма садржи детаљне податке о: 
1) носиоцу програма; 
2) области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 52. 
Правилника; 
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) финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, 
исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу; 
7) динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и 
рокови у којима су потребна); 
8) начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата; 
9) претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма. 

V 
 Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални 
(административни) критеријуми: 
1) да су у предлогу програма наведене основне информације о носиоцу програма и 
предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, 
финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса грађана из 
члана 7. Правилника и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно 
носиоца програма; 
2) да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко 
попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби. 
3) да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке; 
4) да је поднет у прописаном року. 
Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши Комисија. 
Рок за подношење пријава на јавни позив је 8 дана од дана објављивања у локалном листу 
„Реч народа“. 
            Образац – обрасци пријаве на Конкурс су доступни на званичној интерент 
презентацији Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs) а могу се и лично преузети у 
Спортском савезу општине Мајданпек. 
            Образац – обрасци пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подносе 
се  Комисији за избор програма за суфинансирање и финансирање спортских организација 
и других правних лица у области спорта са назнаком ”Пријава на јавни позив за 
финансирање посебних програма у области спорта – не отварати” препорученом поштом 
на адресу: Општинска управа Општине Мајданпек за Комисији за избор програма за 
суфинансирање и финансирање спортских организација и других правних лица у области 
спорта, ул. Светог Саве бр. бб. 19250 Мајданпек или предајом на писарницу Општинске 
управе Мајданпек.  



 Конкурс за реализацију посебних програма је отворен до 18.марта 2021.године, за 
програме који ће се реализовати до краја 31.12.2021.године. 
 
            ОПШТИНСКА УПРАВА 


