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Na osnovu člana 3. Pravilnika o kategorizaciji i načinu finansiranja sportskih 

udruženja (klubova) opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 21/2016) i člana 
48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 
16/2008) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 25.01.2019. godine raspisuje sljedeći 

 
JAVNI KONKURS 

za dodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti 
sporta iz budžeta opštine Mali Iđoš za 2019. godinu 

 
1. Ukupan iznos sredstava za finansiranje troškova sportskih organizacija iz budžeta 

opštine Mali Iđoš za 2019. godinu iznosi 7.000.000,00 dinara u okviru RAZDJELA 5. 
OPŠTINSKA UPRAVA, Opštinska uprava PROGRAM 14 – RAZVOJ SPORTA I 
OMLADINE, Programska klasifikacija 1301-0001, pozicija 172. 

 
7.000.000,00 dinara 

i predviđena su programskoj klasifikaciji 1301-0001, pozicija 172 
-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima-  

 
2. Na osnovu prava na kategorizaciju, sportske organizacije, stiču pravo finansiranja iz 

budžeta opštine Mali Iđoš, namjenjenog za redovne programe finansiranja-dotacija, uz uslov 
da ispune propisane kriterijume. 

3. Kategorizacija se izražava u bodovima. Maksimalan broj bodova u postupku 
kategorizacije iznosi: 

 
1. za sportsko udruženje iz olimpijske grane sporta – 100 bodova 
2. za sportsko udruženje iz neolimpijske grane sporta – sportska grana koja je 

prepoznata od MOK-a (član ARISF-a) – 85 bodova. 
 

Maksimalan broj bodova na osnovu pojedinih kriterijuma se utvrđuje na osnovu člana 
6. Pravilnika o kategorizaciji i načinu finansiranja sportskih udruženja (klubova) opštine Mali 
Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 21/2016). 

 
4. Osnovni kriterijumi za kategorizaciju sportskih udruženja (klubova) u 

takmičarskom sportu su: 
 
 

1. Status sporta na nacionalnom i međunarodnom planu 
2. Tradicija sporta u gradu/opštini 
3. Rang takmičenja 
4. Postignuti rezultati u protekloj takmičarskoj sezoni 
5. Broj takmičarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja 
6. Broj angažovanih stručnjaka sa adekvatnim obrazovanjem 

 
5. Pravo na finansijska sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš imaju sportska 

udruženja (klubovi) i organizacije koje doprinose razvoju sporta, a čije je sjedište na području 
opštine Mali Iđoš, uz uslov da zadovoljavaju kriterijume predviđene Pravilnikom o 
kategorizaciji i načinu finansiranja sportskih udruženja (klubova) opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 21/2016). 
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6. Po raspisanom konkursu za dodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje 

programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta opštine Mali Iđoš za 2018. godinu 
, sportske organizacije, članovi Sportskog saveza opštine Mali Iđoš, podnesu prijavu uz koju 

prilažu:  
 obrazac prijave I-1 

 kopiju rješenja o  upisu u registar, 

 kopiju članstva u granskom savezu, 

 kopiju odluke o licu za zastupanje, 

 kopiju rješenja o tekućem računu  i ovlašćenim licima za potpisivanje finansijskih 
dokumenata 

 dokaz da nije račun blokiran  u toku konkurisanja 
 
Posebni uslovi: 
 

1. da klub ima osiguran prostor za provođenje treninga i održavanje takmičenja. Prilikom 
predaje zahteva za finansiranje PRILAŽE SE ugovor o zakupu prostora ili kopija 
vlasničkog lista ako je sportska organizacija vlasnik objekta, 

2. da je klub uključen u redovni sistem takmičenja granskog saveza. Prilikom predaje zahteva 
za finansiranje PRILAŽE SE završni bilten lige, za ekipne sportove. Za pojedinačne 
sportove, prilažu se završni bilteni s pojedinačnih takmičenja, 

3. da klub ima najmanje jednog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u 
sportu. Prilikom predaje zahteva za finansiranje PRILAŽE SE ugovor o profesionalnom, 
honorarnom ili volonterskom angažovanju kao i kopija zakonom predviđene diplome. 

4. da je klub član Sportskog saveza opštine Mali Iđoš, koja se dokazuje pisanom izjavom 
zastupnika kluba uz obrazac I-1 

5. da je jednom u toku kalendarske godine održana skupština sportskog udruženja (kluba), koja 
se dokazuje pisanom izjavom zastupnika kluba uz obrazac I-1 

6. da predsjednik i organi sportskog udruženja (kluba) imaju važeće mandate, koja se dokazuje 
pisanom izjavom zastupnika kluba uz obrazac I-1 
 
7. Javni konkurs se objavljuje dana 25.01.2019. godine na oglasnoj tabli Opštinske 

uprave opštine Mali Iđoš, u "Službenom listu opštine Mali Iđoš" i na zvaničnoj internet 
prezentaciji  opštine Mali Iđoš. 

8. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA DODJELU 
SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I 

PROJEKATA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2018. 
GODINU 

na adresu Glavna br. 32., 24321 Mali Iđoš, poštom ili predajom pisarnici Opštinske 
uprave opštine Mali Iđoš. 

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefonu: 024/730-010 
lokal 111., Dejan Šoljaga. 

Konkurs je otvoren od 25.01.2019. godine do potrošnje sredstava koji su predviđeni 
Odlukom o budžetu Opštine Mali Iđoš za 2019.godinu za tu namjenu. 

9. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7,00 
do 15,00 časova, u zgradi Opštine Mali Iđoš, Glavna br.32.,  na prijemnom šalteru 
Opštinskog uslužnog centra, odnosno preuzeti sa zvanične web-prezentacije opštine Mali Iđoš 
http://www.maliidjos.rs/www.kishegyes.com 
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10. Sportska udruženja (klubovi) mogu uložiti prigovor na izvršenu kategorizaciju i 
bodovanje u roku od 8 dana po prijemu rješenja o kategorizaciji i bodovanju Predsedništvu 
Saveza.  

Uz prigovor se dostavlja dokumentacija od značaja za utvrđjivanje eventualne greške 
u sistemu bodovanja. 
 

 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš                                                    
Opštinsko vijeće                                                       
Br.: 06-1-2/2019-01 
Dana:25.01.2019. godine  
Mali Iđoš     
 
 
 

Predsjednik Opštinskog vijeća 
Marko Lazić 

  
 


