
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1619 
На основу члана 9. став 4. Закона о 

финансијској подршци породицама са децом 
("Службени гласник Републике Србије", број 
16/02, 115/05 и 107/09), члана 10. Одлуке о 
финансијској подршци породицама са децом на 
територији општине Мајданпек  ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 17/15 и 3/16) и  члана 
64. став 1. тачке 2) Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08), 
Општинско веће општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана  11. децембра 2017. године, 
донело  је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Висина финансијске подршке 
породицама са децом из члана 2. Одлуке о 
финансијској подршци породицама са децом на 
територији општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 17/15 и 3/16) у 2018. 
години остаје непромењена.   
 
 

II 
           Датум пријаве пребивалишта,  из  члана 2. 
став 15. Одлуке о финансијској подршци 
породицама са децом на територији општине 
Мајданпек, мења се датум и гласи: "31. 
децембар 2017. године. " 
 
 

 III 
Овo решење ступа на снагу по  

објављивању  у "Службеном листу општине 
Мајданпек", а примењиваће се почев од 1. 
јануара 2018. године. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-42/4 од 11. децембра 2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ,                                                                                                    
Дејан Вагнер, с.р. 

__________ 
1620 

На основу члана 138. став 2. Закона о 
спорту (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 10/16) и члана 64. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08), Општинско веће општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 11. децембра 2017. 
године, донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 

 о одобравању и финансирању програма 
којим се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта на територији 
општине Мајданпек 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

 Овим Правилником о одобравању и 
финансирању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта на 
територији општине Мајданпек (у даљем тексту: 
Правилник), уређују се ближи услови, 
критеријуми, начин и поступак одобравања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта и додела 
средстава, форма и садржина предлога 
програма, форма и садржина извештаја о 
реализацији програма, начин јавног 
објављивања података о предложеним 
програмима за финансирање.  
 

Члан 2. 
 Финансијска средства за задовољење 
потреба и интереса грађана у области спорта на 
територији општине Мајданпек утврђују се 
Одлуком о буџету општине Мајданпек (у даљем 
тексту: буџет општине).  
 

Члан 3. 
 Потребе и интереси грађана у области 
спорта за чије се остваривање обезбеђују 
средства из члана 2.овог Правилника, јесу:  

1. подстицање и стварање услова за 
унапређење спортске рекреације, односно 
бављења грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом;  

2. изградња, одржавање и опремање 
спортских објеката на територији општине, а 
посебно јавних спортских терена у стамбеним 
насељима или у њиховој близини и школских 
спортских објеката, и набавка спортске опреме и 
реквизита;  

3. организација спортских такмичења од 
посебног значаја за општину Мајданпек;  

4. обезбеђење услова и организовање 
спортских кампова за спортски развој 
талентованих спортиста и унапређење 
квалитета и стручног рада са њима;  

5. учешће спортских организација са 
територије оштине у домаћим и европским 
клупским такмичењима;  

6. физичко васпитање деце 
предшколског узраста и школски спорт 
(унапређење физичког вежбања, рад школских 
спортских секција и друштава, општинска, 
градска и међуопштинска школска спортска 
такмичења и др.);  

7. делатности организација у области 
спорта чији је оснивач општина Мајданпек;  

8. делатност организација у области 
спорта са седиштем на територији општине  
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Мајданпек које су од посебног значаја за општину Мајданпек;  
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 

образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;  
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних 

спортиста;  
11. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање 

спортских резултата и др.);  
12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о 

питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;  
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно 

задовољавање потреба грађана у области спорта на територији општине Мајданпек, истраживачко-развојни 
пројекти и издавање спортских публикација;  

14. унапређење стручног рада учесника у систему спорта са територије општине Мајданпек и 
подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;  

15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објекта у државној својини чији је 
корисник општина Мајданпек и спортских објеката у својини општине Мајданпек кроз одобравање њиховог 
коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта и  

16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.  
 

Члан 4. 
 Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 3. став 1. тачке 1-16. овог Правилника остварују 
се кроз финансирање или суфинансирање програма и то:  
 1. за тачке 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10., 12.,13., 14. и 16. из члана 3. става 1. овог Правилника, на годишњем 
нивоу (у даљем тексту: годишњи програми) и  
 2. за тачке 4., 9., 11. и 15. из члана 3. става 1. овог Правилника, по јавном позиву (у даљем тексту: 
посебни програми).  
 Организацијама у области спорта може се изузетно одобрити одређени програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Мајданпек из члана 3. овог Правилника и 
без јавног позива у случају када је у питању програм од посебног значаја за задовољење потреба и интереса 
грађана у области спорта на територији општине Мајданпек и када је у питању програм који није из објективних 
разлога могао бити поднет у роковима утврђених законом, а предмет и садржај програма је такав да може бити 
успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.  
 Одлуку о одобравању програма из претходног става доноси Општинско веће општине Мајданпек на 
предлог Комисије, на основу које Председник општине Мајданпек закључује уговор са носиоцем одобреног 
програма.  
 Носиоци програма из претходног члана који поднесу годишњи програм, којим су обухваћене активности 
којима се задовољавају потребе и интереси из члана 3. овог Правилника, не могу за исте активности да 
поднесу и посебан програм по јавном позиву. 
 

II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА  
 

Члан 5. 
 Предлоге годишњих и посебних програма из члана 4. овог Правилника подносе следеће организације, 
као предлагачи програма:  

1) Спортски савез општине Мајданпек и остали облици стручног удруживања - предлог свог годишњег 
програма;  

2) Спортски савез општине Мајданпек - предлог годишњих програма организација у области спорта са 
седиштем на територији општине Мајданпек;  

3) Организације у области спорта са седиштем на територији општине Мајданпек - предлог свог 
посебног програма.  
 Спортски савез општине Мајданпек, као територијални спортски савез мора бити члан Спортског савеза 
Србије.  
 Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег надлежног 
националног гранског спортског савеза.  
 

Члан 6. 
 Право на финансирање или суфинансирање програма из члана 4. став 1. тачке 1. и 2. овог Правилника 
имају организације у области спорта као носиоци програма, које морају испунити следеће опште услове:  

1) да су регистроване у складу са законом;  
2) да искључиво или претежно послују на недобитној основи;  
3) да имају седиште на територији општине Мајданпек;  
4) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;  
5) да обављају спортске активности и остваривањем програма доприносе остваривању развоја спорта 

на територији општине Мајданпек;  
6) да је програм у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима надлежног 

савеза у области спорта;  
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7) да испуњавају, у складу са законом, прописане услове за обављање спортских активности и 
делатности које су у вези са програмом;  

8) да су доставиле извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући и доказе о 
наменском коришћењу средстава буџета општине, уколико су биле носилац програма претходне године;  

9) да располажу капацитетима за реализацију програма и  
10) да су чланови одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.  

 Носилац програма не може да:  
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;  
2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и 

пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према 
организацијама социјалног осигурања и  

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у 
вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних 
појава у спорту.  
 

Члан 7. 
 Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:  

1) био у конфликту интереса;  
2) намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење 

програма или ако је пропустио да да све потребне информације и  
3) покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Комисију током евалуационог 

периода или неког претходног поступка доделе средстава.  
 

Члан 8. 
 Рангирање организација у области спорта које испуњавају услове из члана 6. овог Правилника, а које 
учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза, осим 
организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области 
спорта на територији општине Мајданпек из члана 9. овог Правилника, врши се према следећим 
критеријумима:  
 

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 

 Вредновање годишњих програма организација у области спорта од посебног значаја за остваривање 
потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Мајданпек из члана 9. овог Правилника 
и посебних програма организација у области спорта, врши се према следећим критеријумима:  

1. финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (да ли носилац програма има довољно 
искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац програма има довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма, имајући у виду тип активности које су предвиђене програмом; да ли носилац 
програма има довољне управљачке капацитете, укључујући ангажована лица, опрему и способност за 
управљање предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма имају довољне стабилне 
и довољне изворе финансирања);  

2. значај програма (конзистентност програма, односно у којој мери програм задовољава потребе и 
узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у општини Мајданпек; колико су јасно дефинисани и 
стратешки одабрани они који су везани за програм; да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно 
дефинисане и добро одмерене и да ли програм поседује додатне квалитете);  

3. методологија (да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима и 
очекиваним резултатима; колико је компактан целокупан план програма; да ли је учешће циљне групе и 
крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено; да ли предлог програма 
садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати);  

4. одрживост програма (да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на циљне 
групе; да ли ће програм имати вишеструки утицај; да ли су очекивани резултата програма одрживи) и  

5. финансијски план и рационалност трошкова (да ли је однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући и да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију 
програма). 

 
Члан 9. 

 Предлог свог годишњег програма подноси Спортски савез општине Мајданпек, који је као надлежни 
територијални спортски савез територијални спортски савез од посебног значаја за остваривање потреба и 
интереса грађана у области спорта на територији општине Мајданпек.  
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Општинско веће општине Мајданпек својом одлуком, на предлог Спортског савеза општине 
Мајданпек, као надлежног територијалног спортског савеза, утврђује које су организације у области спорта од 
посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине 
Мајданпек. 
 Рангирање организација у области спорта које испуњавају услове из члана 6. овог Правилника, а које 
учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза, осим 
организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области 
спорта на територији општине Мајданпек из овог члана врши се на основу предложених годишњих програма 
према систему бодовања тако што максималан број бодова у категоризацији износи 100 бодова. По 
извршеној категоризацији добијени број бодова за свако спортско удружење (клуб) претвара се у проценте. 
 Основни критеријуми категоризације спортских удружења у коначном збиру, учествују са 50% укупних 
трошкова. 
 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. 
 Критеријуми категоризације из претходног става овог члана у коначном збиру учествују са 50% 
укупних трошкова. 
 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 годишњи програм. 
 
  Основни критеријуми категоризације спортских удружења (клубова) у такмичарском спорту: 
 
1. Статус спорта на националном и међународном плану 
 

рб Критеријум 
Макс.број 

бодова 

I Спорт. Удружења из олимпијске гране спорта 10 
1. Клубови из спорт. грана категорисаних у 1. групу спортова 10 
2. Клубови из спорт. грана категорисаних у 2. групу спортова 8 
3. Клубови из спорт. Грана категорисаних у 3. групу спортова 6 
4. Клубови из спорт. Грана категорисаних у 4. групу спортова  4 
5. Клубови из спорт. Грана категорисаних у 5. групу спортова 2 
6. Клубови из осталих категорисаних спортских грана 2 

II Спортска удружења из неолимпијске гране спорта 5 
1. Клубови из спорт. грана категорисаних у 1.групу спортова 5 
2. Клубови из спорт. грана категорисаних у 2.групу спортов 4 
3. Клубови из спорт. грана категорисаних у 3.групу спортова 3 
4. Клубови из спорт. грана категорисаних у 4.групу спортова 2 
5. Клубови из спорт. грана категорисаних у 5.групу спортова 1 
6. Клубови из осталих категорисаних спортских грана 1 

 
2. Традиција спорта у општини 
 

рб критеријум 
Макс. Број 

бодова 

1. Клубови основани пре 50 и више година 10 
2. Клубови од 25 до 49 год. традиције 8 
3. Клубови од 15 до 24 год. традиције 6 
4. Клубови од 5 до 14 године традиције 4 
5. Клубови до 5 година традиције 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 Сениори Појединачни спортови Сениори 

VI ниво 10 
III ниво 10 

V ниво 8 
IV ниво 6 

II ниво 6 
III ниво 4 
II ниво 3 

I ниво 3 
I  ниво 2 

 
У случају да у екипном спорту има само 5 нивоа такмичења, максималан број бодова се умањује за 10%, 

ако има 4 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) 

 

Рб 
Екипни 

спортови 

Сениори 

I 
м

е
ст

о
 

 I
  

п
о
л

о
в

и
н
а

 

II
 

п
о
л

о
в

и
н
а

 

1. VI ниво 45 40 30 
2. V ниво 40 30 25 
3. IV ниво 30 25 20 
4. III ниво 25 20 15 
5. II ниво 20 15 10 
6. I ниво 15 10 7 

Освојена титула 
(сениори) 

+ 10 бодова за освојено прво место на крају такмичења;  
 

 
У случају да у екипном спорту има само 5 нивоа такмичења, максималан број бодова се умањује за 10%, 

ако има 4 нивоа за наредних 10% итд. 
Бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе.  
 

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

Рб 
Екипни 

спортови 

Сениори 

5
 и

 в
и

ш
е
 

м
е
д

а
љ

а
 

3
-4

 
м

е
д

а
љ

е
 

1
-2

  
м

е
д

а
љ

е
 

1. III ниво 45 40 30 
2. II ниво 30 25 20 
3. I ниво 20 15 10 

Медаља са ЕП, СП, ОИ 
(сениори- јуниори) 

+  5 бодова 
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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.  
 

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

Рб Екипни спортови Сениори 

I 
м

е
ст

о
 

 I
 

п
о
л

о
в
и

н
а

 

II
 

п
о
л

о
в
и

н
а

 

1. VI ниво 30 25 20 
2. V ниво 25 20 15 
3. IV ниво 20 15 10 
4. III ниво 15 10 8 
5. II ниво 10 8 6 
6. I ниво 8 6 5 

Освојена титула (сениори) + 5 бодова 
 
У случају да у екипном спорту има само 5 нивоа такмичења, максималан број бодова се умањује за 

10%, ако има 4 нивоа за наредних 10% итд. 
Бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе.  

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

 

Рб 
Екипни 

спорови 

Сениори 

5
 и

 в
и

ш
е
 

м
е
д

а
љ

а
 

3
-4

 
м

е
д

а
љ

е
 

1
-2

  
м

е
д

а
љ

е
 

1. III ниво 25 20 15 
2. II ниво 15 10 8 
3. I ниво 8 6 5 

Медаља са ЕП, СП, ОИ 
(сениори- јуниори) 

+ 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 
 

рб 

Екипни 
спортови 

јуниори Кадети 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 

1 државно 21 17,5 14 18 15 12 15 12,5 10 

2 окр-рег 10,5 8,7 7 9 7,5 6 7,5 6,2 5 

3 град-опш 8,7 7 5,4 7,5 6 4,5 6,2 5 3,9 
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рб 
Поједина
чни 
спортови 

јуниори Кадети пионири 

  

5 и више 
медаља 

3-4 
медаље 

1-2 
медаље 

5 и 
више 

медаља 

3-4 
медаље 

1-2 
медаље 

5 и 
више 

медаља 

3-4 
медаље 

1-2 
мед
аље 

1 државно 14 10,5 7 12 9 6 10 7,5 5 

2 окр-рег 7 5,2 3,5 6 4,5 3 5 3,7 2,5 

3 град-опш 5,2 3,5 1,9 4,5 3 1,6 3,7 2,5 1,4 

 
* СПОРТОВИ КОЈИ НЕМАЈУ ТАКМИЧЕЊЕ У ЛИГАМА А ТАКМИЧЕ СЕ У ЗВАНИЧНОМ СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА 
БОДУЈУ СЕ НА ОСНОВУ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА У ПРЕТХОДНОЈ СЕЗОНИ 

рб 

Екипни 
спортови 

јуниори Кадети 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 

1 државно 10,5 7 4,9 9 6 4,2 7,5 5 3,5 

2 окр-рег 3,5 2,3 1,6 3 2 1,4 2,5 1,6 1,1 

3 град-опш 2,3 1,2 0,4 2 1,4 0,2 1,6 1,1 0,1 
 

рб 

Појединачни 
спортови 

јуниори Кадети пионири 

  

5 и 
више 

медаља 

3-4 
медаље 

1-2 
медаље 

5 и 
више 

медаља 

3-4 
медаље 

1-2 
медаље 

5 и 
више 

медаља 

3-4 
медаље 

1-2 
медаље 

1 државно 4,4 3,5 3 3,6 3 2,5 3 2,5 2 

2 окр-рег 2,2 1,7 1,5 1,9 1,8 1,2 1,5 1,2 1 

3 град-опш 1,7 1,5 0,7 1,8 1,6 1 1,2 1 0,8 

 
За одређивање броја бодова за овај критеријум сабирају се све М и Ж екипе. 
 
6. Број ангажованих стручњака  

 
Табела бодовања: 

Рб 
Број тренера са 

адекватним 
образовањем 

бодови  
Број тренера са 

лиценцом 
бодови 

1. 3 и више тренера 10  3 и више тренера 5 
2 2 тренера 5  2 тренера 2,5 
3. 1 тренера 2  1 тренера 1 

 
7. Обрачун трошкова превоза и исхране 
 
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 
 

рб Врста трошка Релација Број бодова 
1 Превоз  9 по кm 
2 Исхрана Преко 300 кm 2000 

Од 150-299 кm 1000 
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Пример обрачуна 
 

Рб Клуб Узраст Путни трошкови Храна Ук бод 
 
1 

 
КК 

  Преко 300кm од 150-299 кm  

 
Сениори 

5 играча * 
1980кm * 9 бод 
=89.100 

5 кола* 5играча * 
2000км = 50000 
бодова 

2 кола * 5 
играча * 1000кm 
= 10000 бод  

 
149100 
 

Јуниори 5 игр *987кm 
*9бод=64415 

   

     
      

 
 

      

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

рб трошкови судија и 
делегата 

6 ниво 5 ниво 4 ниво 3 ниво 2 ниво 1 ниво 

  бодови бодови бодови бодови бодови бодови 

  екипни спортови               

1 СЕНИОРИ   20000 15000 10000 7500 5000 3000 

2 ЈУНИОРИ   5000 

3 КАДЕТИ   4000 

4 ПИОНИРИ   3000 

        

  
појединачни 
спортови     3 ниво   2 ниво   1 ниво 

1 СВИ УЗРАСТИ     40000   30000   20000 
 
Пример обрачуна 
 

рб 
клуб узраст сениори јуниори кадети пионири ук бод 

  

1 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 

пол 

сениори јуниори (кадети) 
бодова 

  бр сп оп износ бр сп оп износ 

  

 КК 

 м  12  72000  12  48000  240000   

1               

 
Напомена: један комплет опреме за сениоре носи 6000 бодова, а за јуниоре 4000 бодова. 
  

III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ    
 

Члан 11. 
 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;  
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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;  
8) динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у 

којима су потребна);  
9) начину праћења реализације програма и евалуације резултата и  
10) претходном и будућем финансирању организације и програма.  

 
Члан 12. 

 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 трајање, финансијски износ тражених средстава) и 
које је потписало лице овлашћено за заступање организације;  

2) да је предлог програма поднет на објављеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном 
(одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби;  

3) да је потпун, јасан, прецизан и садржи веродостојне податке и  
4) да је поднет у прописаном року.  

 Веродостојност података спортске организације су дужни да документују Комисији, а у случају 
злоупотребе спортска организација неће бити финансирана из буџета општине Мајданпек у периоду од 3 (три) 
године.  
 Обрасце предлога програма из члана 4. овог Правилника, односно апликационог формулара са 
наведеним прилозима, објавиће надлежно одељење Оштинске управе Мајданпек на званичном сајтуопштине 
Мајданпек.  
 

Члан 13. 
 Уз предлог програма из члана 4. овог Правилника, поднет на објављеном обрасцу из члана 12. овог 
Правилника, подноси се и документација наведена као прилог, којом се доказује испуњеност услова за 
одобравање средстава за реализацију програма по одредбама овог Правилника и изјава да не постоје препреке 
из члана 6. овог Правилника.  
 Сва обавезна и пратећа документација из претходног става, мора бити достављена у запечаћеној 
коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на 
писарници Општинске управе општине Мајданпек.  
 Предња страна коверте за предлогом програма мора садржати најмање следеће податке:  

1) назив годишњег/посебног програма којим се остварују интереси грађана у области спорта;  
2) назив подносиоца предлога;  
3) адреса подносиоца предлога;  
4) напомену да се не отвара пре истека рока из јавног позива.  

 
Члан 14. 

 Ако предлог програма из члана 4. овог Правилника подноси Спортски савез општине Мајданпек, 
обједињено за свој програм и програме спортских организација, предлог програма треба да буде поднет засебно 
за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма), уз подношење збирног прегледа свих 
предлога.  

 
Члан 15. 

 Достављање годишњих програма и поступак одлучивања врши се према следећој динамици:  
1. јун - предлагачи, односно носиоци програма достављају своје предлоге програма;  

1. јул – Председник општине Мајданпек посебним решењем образује Комисију за избор програма којима се 
задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији општине Мајданпек која анализира и оцењује 
поднете предлоге годишњих програма (у даљем тексту: Комисија);  

15. јул – Општинско веће општине Мајданпек даје сагласност на одлуку Комисије за избор програма 
којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији општине Мајданпек;  

25. децембар - Општинско веће оштине Мајданпек након доношења Одлуке о буџету општине Мајданпек 
ревидира предлоге годишњих програма и усклађује их са средствима утврђеним у буџету општине Мајданпек за 
наредну годину;  

30. децембар – Општинско веће доноси одлуку и обавештава носиоце програма о висини одобрених 
средстава по програмима.  
 Спортске организације које благовремено не доставе предлог програма у складу са овим Правилником 
неће бити вредноване у поступку рангирања. Спортске организације које доставе нетачне податке биће 
искључене у поступку бодовања и категоризације. 
 Спортска организација може и годину дана остати носилац развоја спорта и поред неиспуњених 
критеријума, уколико у истој спортској грани не постоји спортска организација која испуњава дате критеријуме. 
Уколико и другу годину за редом не испуни критеријуме спортска организација неће више бити финансирана 
директно из буџета општине Мајданпек.  
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IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА  
 

Члан 16. 
 Програми из члана 4. овог Правилника финансирају се на основу јавног позива и других јавних 
обавештења, а која на званичној интернет страни општине Мајданпек објављује надлежно одељење Општинске 
управе општине Мајданпек.  
 Рок за подношење предлога програма не може бити краћи од 7 (седам) дана од дана објављивања јавног 
позива, односно других обавештења у вези са подношењем програма, на званичној интернет страни општине 
Мајданпек.  
 Образац за пријаву предлога програма из члана 4. овог Правилника може се преузети на званичној 
интернет страни општине Мајданпек и у надлежном одељењу Општинске управе општине Мајданпек.  
 Оцену предложених програма врши Комисија коју образује Председник општине Мајданпек посебним 
решењем и састоји се од спортских стручњака или лица која су се истакла радом у области спорта и има 
председника и 4 (четири) члана, од којих је најмање један представник Спортског савеза општине Мајданпек.  
 Административне и техничке послове за потребе Комисије обавља надлежно одељење Општинске управе 
општине Мајданпек.  
 У јавном позиву за достављање програма из члана 4. овог Правилника наводе се битни услови и 
критеријуми које треба да испуне предложени програми, а посебно: предмет јавног позива, висина средстава која 
су на располагању за предмет јавног позива, крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства, рок 
до кога морају бити поднети предлози програма, датум обавештавања носиоца програма о одобреним 
програмима, место, време и контакт где се може добити документација у вези са јавним позивом.  
 Комисија може да приликом стручног прегледа и оцењивања поднетих предлога из члана 4. овог 
Правилника да за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама тражи додатно 
објашњење од подносиоца, односно носиоца програма програма, као и да тражи стручно мишљење од стране 
истакнутих стручњака у области спорта или одговарајуће организације.  
 Комисија применом критеријума утврђених овим Правилником доноси одлуку о избору програма у области 
спорта који ће се финансирати из буџета општине Мајданпек, а на коју сагласност даје Општинско веће општине 
Мајданпек и против које се може изјавити приговор Општинском већу општине Мајданпек у року од 5 (пет) дана од 
дана објављивања ове одлуке на званичној интернет страни општине Мајданпек.  
 О приговорима из претходног става овог члана одлучује Општинско веће општине Мајданпек.  
 Општинско већа општине Мајданпек након разматрања приговора доноси коначну одлуку о избору 
програма који ће се финансирати из буџета општине Мајданпек и која се објављује на званичној интернет страни 
општине Мајданпек.  
 Ако су носиоцу одобреног програма применом критеријума из овог Правилника, одобрена мања средства 
од средстава наведених у буџету предлога програма, носилац програма усклађује буџет програма са висином 
расположивих средстава и доставља исти надлежном одељењу Општинске управе општине Мајданпек у року од 
три дана од дана пријема обавештења о потреби усклађивања програма са додељеним средствима.  
 Председник оштине Мајданпек са носиоцем одобреног програма закључује уговор којим се уређује: назив 
и седиште носиоца програма; врста и садржина програма; време реализације програма, односно обављања 
активности; циљеви и очекивани резултати; висина додељених средстава; временски план употребе средстава; 
начин наџора над одвијањем реализације програма; обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о 
реализацији програма, доказивање реализације програма, наменског коришћења средстава и учешће општине 
Мајданпек у његовом финансирању.  
 Поступак одобравања програма из члана 4. овог Правилника у 2017. години, спровешће се након 
доношења овог Правилника.  

 
Члан 17. 

 Број посебних програма из члана 4. овог Правилника који могу бити поднети по јавном позиву и који могу 
бити одобрени одређени су на следећи начин:  

1) дозвољава се подношење више предлога програма истог носиоца програма, али се одобрава само 
један и  

2) дозвољава се подношење више предлога програма истог носиоца програма и више може бити 
одобрено, али се ово условљава тиме да иста лица не могу бити ангажована на овим програмима (различити 
програмски тимови).  
 Предлог да се програм не прихвати и не одобре средства Комисија даје у следећим случајевима:  

1) програм није довољно релевантан са становишта остваривања потреба и интереса грађана у области 
спорта;  

2) финансијске и оперативне могућности подносиоца програма нису довољне;  
3) програм је добио мањи број бодова током техничко-финансијске процене (процена квалитета предлога 

програма) у односу на одабране предлоге програма и  
4) резултати преговора нису имали позитиван исход.  

 
Члан 18. 

 Уколико неко спортско удружење или клуб у току такмичарске сезоне оствари пласман у виши ранг 
такмичења, или се из неког другог разлога укаже потреба за додатним средствима, ван оних опредељених 
програмом, исто се може обратити писаним захтевом Општинском већу општине Мајданпек, које може, након 
сагледавања свих чињеница, донети одлуку о исплати додатних средстава овом удружењу/клубу. 
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V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  
 

Члан 19. 
 Носиоци одобрених програма обавезни су да надлежном одељењу Општинске управе општине Мајданпек у 
роковима који су предвиђени уговором из члана 15. овог Правилника, доставе извештаје, као и потребну 
документацију о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета општине Мајданпек.  
 Извештаји из претходног става овог члана подносе се на обрасцима које ће објавити надлежно одељење 
Општинске управе општине Мајданпек на званичном сајту општине Мајданпек и доставити носиоцима одобрених 
програма.  
 

Члан 20. 
 Носиоци одобреног програма у завршном извештају о реализацији програма врше и процену постигнутих 
резултата са становишта постигнутих циљева.  
 Општина Мајданпек може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор 
о реализовању програма ако носилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.  
 Носиоцу одобреног програма не могу бити одобрена средства за реализацију новог програма пре него што 
поднесе извештај у складу са чланом 18. овог Правилника.  
 Носилац одобреног програма у року од 15. дана од дана усвајања завршног извештаја о реализацији 
програма чине доступним јавности извештај о свом раду, обиму и начину стицања и коришћења средстава.  
 

VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА  
 

Члан 21. 
 Носиоци одобреног програма воде све потребне евиденције које омогућавају надлежном одељењу 
Оштинске управе општине Mајданпек спровођење контроле реализовања програма и утрошка средстава. Носилац 
одобреног програма дужан је да чува евиденцију, односно документацију која се односи на реализовање тог 
програма 10 (десет) година од дана када је тај програм завршен, ако није друкчије одређено.  
 Спортски савез општине Мајданпек као предлагач програма из члана 4. овог Правилника дужан је да прати 
реализацију одобрених програма и да на крају реализације програма поднесе надлежном одељењу Општинске 
управе општине Мајданпек извештај о остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче озбиљни недостаци 
и проблеми у реализацији програма, и пре тога.  
 Организације у области спорта из члана 4. овог Правилника обавезне су да Спортском савезу општине 
Мајданпек пруже све потребне информације и омогуће увид у сва документа и све активности везане за 
реализацију програма, као и да му достављају примерак извештаја о реализацији програма, у исто време када и 
надлежном одељењу Општинске управе општине Мајданпек.  

 
Члан 22. 

 Неутрошена буџетска средства организације у области спорта дужне су да врате до истека фискалне 
године, закључно са 31. децембром текуће године, на рачун општине Мајданпек.  
 
 

Члан 23. 
 Измене у погледу одобрених средстава за реализацију програма могу се извршити ако се тиме не угрожава 
основни циљ програма, а носилац програма је дужан да пре ове измене обавести Комисију. 
  

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 24. 
 Изузетно расподела средстава за 2018. годину биће извршена мимо рокова из члана 15. овог Правилника. 

 
Члан 25. 

 На све што није регулисано овим Правилником, примењиваће се одредбе Закона о спорту и подзаконска 
акта донета на основу овог Закона.  
 

Члан 26. 
 Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе Правилник о финансирању/суфинансирању у 
области спорта и физичке културе општине Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“, бр. 2/16) и Правилник 
о категоризацији и расподели буџетских средстава спортским организацијама (клубовима и удружењима) општине 
Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“, бр. 2/16, 3/17 и 4/17).   
 

Члан 27. 
 Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Мајданпек".  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-42/5 од 11. децембра 2017. године 

 
                                                                                       ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                                 Дејан Вагнер      
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ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1146 
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97 
06-063 
ШТАМПА: Стручна служба органа општине 
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