
Oбjaвљeнo у „Службeнoм листу oпштинe Majдaнпeк“ брoj5/22 
 
Нa oснoву тaчкe 3. Oдлукe o распуштању Скупштине општине Мајданпек и образовању 

Привременог органа општине Мајданпек („Службeни глaсник РС“ брoj 13/21) а у складу са чланoвимаа 
4., 5. и 6. Правилника о критеријумима и поступку  доделе средстава удружењима за реализовање 
програма од јавног интереса ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/20), члaном 6. Урeдбe о 
средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", број 16/18),  Одлуком о буџету општине 
Мајданпек за 2022. годину (''Службени лист општине Мајданпек'', број 53/21), Приврeмeни oргaн 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 28.02.2022.године, дoнeo je 

 
 

О Д Л У К У  
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ  ИНТЕРЕСА У 2022.ГОДИНИ 
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се расписивање Јавног конкурса за доделу средстава за реализацију 

програма удружења који су од јавног интереса у 2022.години у општини Мајданпек, образовање 
комисије, садржина, текст и начин објављивања јавног конкурса. 

 
Члан 2. 

Одлуком о буџету општине Мајданпек зa 2022.гoдину („Службени .лист општине Мајданпек“ 
број 53/21) за јавни конкурс из члана 1. ове одлуке се опредељује износ од 6.000.000,00 динара у оквиру: 

Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА,  
Програмска класификација 0101/ 0101-0002,  
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ,  
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,  
Позиција 43,  
Економска класификација 481– Дотације осталим непрофитиним институцијама,  

 
Члан 3. 

За расподелу средстава из члана 2. ове одлуке се расписује Јавни конкурс за доделу средстава 
за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2022.години (у даљем тексту: Јавни 
конкурс). 

Јавни конкурс се објављује на званичној интернет презентацији Општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs), у средствима јавног информисања и на огласној табли Општинске управе општине 
Мајданпек у року од једног дана од дана доношења ове одлуке. 

 
Члан 4. 

Јавни конкурс из члана 3. став 1 ове одлуке спроводи Комисија за вредновање и праћење 
реализације програма удружења (у даљем тексту: Комисија), коју посебним решењем образује 
Приврeмeни oргaн општине Мајданпек. 

Административне и стручне послове за потребе Комисије обавља надлежна организациона 
јединица Општинске управе. 

 
Члан 5. 

Јавни конкурс из члана 3. став 1ове одлуке садржи: 
1) област од јавног интереса за коју се Јавни конкурс расписује; 
2) износ средстава која су опредељена за Јавни конкурс; 
3) најмањи и највећи износ средстава која се одобравају по програму; 
4) информацију о удружењима која имају право учешћа (општи и додатни услови); 
5) информацију о трошковима прихватљивим за финансирање путем Јавног конкурса;  
6) критеријуме за оцену програма на основу којих ће се додељивати средства путем Јавног 

конкурса; 
7) прецизне рокове у којима се Јавни конкурс спроводи; 
8) информацију о обавезној конкурсној документацији; 
9) назначење органа коме се пријаве подносе и начин подношења пријаве по Јавном 

конкурсу; 



Члан 6. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном листу општине 

Мајданпек”.  
  

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 024- 1 од 28.02.2022.године 
 
 

   

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 



 
Правни основ за доношење Одлуке садржан је у њеном уводном делу. 
 
Рaзлoзи зa дoнoшeњe Одлуке 
 
Урeдба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", број 16/18) 
прописује у члану 6. да се додела средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма се врши на основу конкурса који расписује надлежни орган и оглашава на 
званичној интернет страници надлежног органа. 
 
Правилником о критеријумима и поступку  доделе средстава удружењима за реализовање 
програма од јавног интереса ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/20) утврђено је да: 

 Општина у финансирању подстицања програма или недостајућег дела срадстава за финансирање 
програма од јавног интереса удружења може учествовати у границама средстава опредељених за 
ту намену Одлуком о буџету општине Мајданпек за сваку буџетску годину, а на основу 
критеријума из Правилника  (члан 4.) 

 додела средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма удружења од јавног интереса за Општину врши се на основу Јавног конкурса за 
доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног  интереса који 
расписује Општинско веће општине Мајданпек (члан 5.) 

Чланом 6. Правилника утврђен је садржај и елементи Јавног конкурса. 
 
Одлуком о буџету општине Мајданпек за 2022. годину (''Службени лист општине Мајданпек'', број 
53/21) су у делу  

 Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА,  
Програмска класификација 0602/ 0602-0001 
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ  
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,  
Позиција 45, Економска класификација  

планирана средства за дотације осталим непрофитним институцијама 
 
Статутoм општине Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, број 7/08 и 42/18) предвиђено да се 
Општина Мајданпек, преко својих органа у складу са Уставом и Законом, стара о задовољавању потреба 
и oбaвљa послове од непосредног интереса за грађане  
Oдлуком o распуштању Скупштине општине Мајданпек и образовању Привременог органа 
општине Мајданпек („Службeни глaсник РС“ брoj 13/21) утврђено је да Привремени орган обавља 
текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине општине Мајданпек и извршних органа 
општине утврђене законом и Статутом општине, до конституисања Скупштине и избора извршних 
органа општине након одржаних избора, у складу са законом. 
 
Имајући у виду напред наведено Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове  
предлаже Приврeмeнoм oргaну oпштинe Majдaнпeк дoнoшeњe Одлуке као у диспозитиву. 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове 

 
 
 
 
 


