На основу члана 3. Правилника о категоризацији и начину финансирања
спортских удружења (клубова) општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“, бр. 21/2016) и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће Општине Мали
Иђош дана 08.02.2018. године расписује следећи
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у
области спорта из буџета општине Мали Иђош за 2018. годину
1. Укупан износ средстава за финансирање трошкова спортских организација из
буџета општине Мали Иђош за 2018. годину износи 7.000.000,00 динара у оквиру
РАЗДЕЛА 5. ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ, Програмска класификација 1301-0001, позиција 162.
7.000.000,00 динара
и предвиђена су програмској класификацији 1301-0001, позиција 162
-Спортски клубови
2. На основу права на категоризацију, спортске организације, стичу право
финансирања из буџета општине Мали Иђош, намењеног за редовне програме
финансирања-дотација, уз услов да испуне прописане критеријуме.
3. Категоризација се изражава у бодовима. Максималан број бодова у поступку
категоризације износи:
1.
2.

за спортско удружење из олимпијске гране спорта – 100 бодова
за спортско удружење из неолимпијске гране спорта – спортска грана која
је препозната од МОК-а (члан АРИСФ-а) – 85 бодова.

Максималан број бодова на основу појединих критеријума се утврђује на основу
члана 6. Правилника о категоризацији и начину финансирања спортских удружења
(клубова) општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 21/2016).
4. Основни критеријуми за категоризацију спортских удружења (клубова) у
такмичарском спорту су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Статус спорта на националном и међународном плану
Традиција спорта у граду/општини
Ранг такмичења
Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони
Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења
Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем

5. Право на финансијска средстава из буџета општине Мали Иђош имају
спортска удружења (клубови) и организације које доприносе развоју спорта, а чије је
седиште на подручју општине Мали Иђош, уз услов да задовољавају критеријуме
предвиђене Правилником о категоризацији и начину финансирања спортских
удружења (клубова) општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр.
21/2016).
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6. По расписаном конкурсу за доделу средстава за финансирање или
суфинансирање програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали
Иђош за 2018. годину, спортске организације, чланови Спортског савеза општине
Мали Иђош, подносе пријаву уз коју прилажу:
• образац пријаве I-1
• копију решења о упису у регистар,
• копију чланства у гранском савезу,
• копију одлуке о лицу за заступање,
• копију решења о текућем рачуну и овлашћеним лицима за потписивање
финансијских докумената
• доказ да није рачун блокиран у току конкурисања
Посебни услови:
1. да клуб има осигуран простор за провођење тренинга и одржавање такмичења.
Приликом предаје захтева за финансирање ПРИЛАЖЕ СЕ уговор о закупу простора
или копија власничког листа ако је спортска организација власник објекта,
2. да је клуб укључен у редовни систем такмичења гранског савеза. Приликом предаје
захтева за финансирање ПРИЛАЖЕ СЕ завршни билтен лиге, за екипне спортове. За
појединачне спортове, прилажу се завршни билтени с појединачних такмичења,
3. да клуб има најмање једног стручњака који има законом предвиђене квалификације за
рад у спорту. Приликом предаје захтева за финансирање ПРИЛАЖЕ СЕ уговор о
професионалном, хонорарном или волонтерском ангажовању као и копија законом
предвиђене дипломе.
4. да је клуб члан Спортског савеза општине Мали Иђош, која се доказује писаном изјавом
заступника клуба уз образац I-1
5. да је једном у току календарске године одржана скупштина спортског удружења
(клуба), која се доказује писаном изјавом заступника клуба уз образац I-1
6. да председник и органи спортског удружења (клуба) имају важеће мандате, која се
доказује писаном изјавом заступника клуба уз образац I-1

7. Јавни конкурс се објављује дана 09. фебруара 2018. године на огласној табли
Општинске управе општине Мали Иђош, у "Службеном листу општине Мали Иђош"
и на званичној интернет презентацији општине Мали Иђош.
8. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ ЗА 2018. ГОДИНУ
на адресу Главна бр. 32., 24321 Мали Иђош, поштом или предајом писарници
Општинске управе општине Мали Иђош.
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефону:
Златко Поповић од 024/730-010 локал 111.
Конкурс је отворен од 09. фебруара 2018. године до потрошње средстава који су
предвиђени Одлуком о буџету Општине Мали Иђош за 2018.годину за ту намену.
9. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од
7,00 до 15,00 часова, у згради Општине Мали Иђош, Главна бр.32., на пријемном
шалтеру Општинског услужног центра, односно преузети са званичне web-презентације
општине Мали Иђош http://www.maliidјos.rs/www.kishegyes.com
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10. Спортска удружења (клубови) могу уложити приговор на извршену
категоризацију и бодовање у року од 8 дана по пријему решења о категоризацији и
бодовању Председништву Савеза.
Уз приговор се доставља документација од значаја за утврђјивање евентуалне
грешке у систему бодовања.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-5-3/2018-01
Дана: 08.02.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић
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