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Oпштинско веће општине Мајданпек на 
основу члана 17. Одлуке о буџету општине 
Мајданпек за 2015.годину („Сл.лист општине 
Мајданпек“ број 30/2014) и члана 4. Правилникa 
о начину, поступку и критеријумима за 
остваривање права на доделу средстава из 
буџета општине Мајданпек за реализацију 
програма/пројеката од значаја организација 
грађанског друштва ("Службени лист општине 
Мајданпек", бројеви 08/2014 и 08/2015) донело је 

 
ОДЛУКУ 

о објављивању јавног конкурса за доделу 
средстава из буџета општине Мајданпек за 
реализацију програма/пројеката од значаја 
организација грађанског друштва за 2015. 

годину 
 
I 

Објављује се јавни конкурс за доделу 
средстава из буџета општине Мајданпек за 
реализацију програма/пројеката од значаја 
организација грађанског друштва у 2015. години. 
 

II  
Текст јавног конкурса гласи: 

 
К О Н К У Р С  

за доделу средстава из буџета општине 
Мајданпек за реализацију програма/пројеката 
од значаја организација грађанског друштва 

за 2015. годину 
 

Позивају се удружења грађана, са 
седиштем на територији  општине Мајданпек да 
пријаве програм/пројекат од значаја за општину 
Мајданпек, у циљу избора удружења грађана 
којима ће бити додељене дотације за њихову 
реализацију током 2015.године, из буџета 
општине Мајданпек за 2015. годину. 
 

Право подношења пријаве имају 
удружења грађана, која испуњавају следеће 
услове:  

 да су регистрована на територији 
општине Мајданпек односно имају седиште или 
огранак и делују на том подручју као општинске, 
међуопштинске или републичке организације;  

 активно делују најмање годину дана;   
 располажу капацитетима за 

реализацију програма/пројекта  
 имају усвојен програм рада за 

2015.годину;  
 да су оправдали средства из буџета 

Општине, уколико су им била одобрена за 
програм рада или пројекат током 2014.године;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 да се удружење грађана не финансира 
по другим основама из буџета општине 
Мајданпек за предметне активности. 
 

Пријаве који се подносе морају : 
- доприносе очувању историјске, 

културне, спортске традиције подручја општине 
Мајданпек 

- имају социјално-економски значај за 
подручје општине Мајданпек и доприносе већој 
укључености маргинализованих група 

- подстичу друштвену солидарност, 
образовање, заштиту животне средине и остале 
области од јавног интереса. 
 

Средстава за финансирање 
програма/пројеката удружења грађана 
планирана  Одлуком о буџету општине 
Мајданпек за2015. Годину ("Службени лист 
општине Мајданпек", бр. 30/2014) у оквиру:   

- Раздела 1, Глава 1 - Скупштина 
општине, Програмска класификација 0602 – 
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА / 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе, 
Функција 110 - Извршни и законодавни органи, 
Позиција 10 Економска класификација 481 – 
Дотације осталим непрофитним институцијама и 
удружењима, у износу од 3.000.000 динара  
 

Удружења грађана могу да конкуришу за 
финансијска средства:  

 за реализацију програма од значаја за 
општину Мајданпек износу до 250.000,00 динара 

 за реализацију пројекта од значаја за 
општину Мајданпек износу до 500.000,00 динара 
 

Општина Мајданпек задржава право о 
одређивању висине дотације за финансирање  
удружења грађана у 2015.години 
 

Општина Мајданпек задржава право да 
не додели сва расположива средства. 
 

Образац пријаве и Смернице за 
подносиоце пријава могу се преузети сваког 
радног дана од 9 до 15 часова у Одељењу за 
привреду, јавне делатности и заједничке 
послове Општинске управе у Мајданпеку 
(писарница) или у електронској форми са 
званичне интернет презентацији општине 
Мајданпек (www.majdanpek.rs). 

Пријаве се достављају у затвореној 
коверти на писарницу Општине Мајданпек или 
поштом на адресу: 

 
Општина Мајданпек 

Светог Саве бб 
Мајданпек 19250 
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са назнаком: 
„Конкурс за пријаву  

програма/пројеката удружења грађана  
у 2015.години – НЕ ОТВАРАТИ“. 

 
Пријаве достављене е-маилом и факсом 

неће бити разматране.  
 

Крајњи рок за достављање пријава је 
30.04.2015.год. до 15 часова.   
 

Пријаве које пристигну након истека овог 
рока или имају поштански печат након овог рока, 
неће бити разматране. 
 

III 
Текст конкурса објавити у “Службеном 

листу општине Мајданпек”, средствима јавног 
информисања и на званичној интернет 
презентацији општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs).  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-16/2 од  14.04.2015.године                                                                                                        

                                                                                   
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                  Дејан Вагнер, с.р. 

__________ 
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На основу члана 5. Правилникa о начину, 
поступку и критеријумима за остваривање права 
на доделу средстава из буџета општине 
Мајданпек за реализацију програма/пројеката од 
значаја организација грађанског друштва 
("Службени лист општине Мајданпек", бројеви 
08/2014 и 08/2015),  као и члана 64. Статута 
општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08), Општинско веће општине 
Мајданпек на седници одржаној 14.04.2015. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 

Комисије за спровођење Конкурса за пријаву 
програма/пројеката удружења грађана у 

2015.години 
 
I 

ИМЕНУЈУ СЕ у Комисију за спровођење 
Конкурса за пријаву програма/пројеката 
удружења грађана у 2015.години и то: 
 

Ред. 
број 

Дужност Име и презиме 

1. Председник Дејан Шкорић 

2. члан Мирјана Цакић Младеновић 

3. члан Ненад Мучибабић 

4. члан Иван Мораревић 

5. члан Мијомир Ивановић 

 
 
 

II 
Задатак Комисије из тачке I овог Решења 

је спровођење поступка у складу са Конкурсом 
за доделу средстава из буџета општине 
Мајданпек за реализацију програма/пројеката од 
значаја организација грађанског друштва за 
2015. годину, као и Правилникa о начину, 
поступку и критеријумима за остваривање права 
на доделу средстава из буџета општине 
Мајданпек за реализацију програма/пројеката од 
значаја за општину Мајданпек организација 
грађанског друштва (удружења грађана, 
струковних удружења и невладиних 
организација). 
 

III 
 Решење доставити члановима Комисије 
и архиви Општине Мајданпек. 
 

IV 
 Ово Решење објавити у "Службеном 
листу општине Мајданпек“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-16/3 од  14.04.2015.године  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Дејан Вагнер, с.р. 
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