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На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13– одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 –
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,37/19др.закон и 9/20), члана 1, члана 12. и члана 38.
Одлуке о грађевинском земљишту општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 34/19) и на основу члана 64. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), Општинско веће општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 04. марта
2021. године, донело је
ОДЛУКУ
о покретању поступка за давање у закуп
грађевинског земљишта
у јавној својини општине Мајданпек
I
Покреће се поступак давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини општине
Мајданпек које чини кп.бр. 815/5 КО Мајданпек,
површине 217 m² за потребе изградње монтажног
објекта за самоуслужно-безконтактно прање возила
у складу са Законом о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18 и 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20).
Налаже се Комисији за отуђење и давање у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини да
спроведе поступак давања у закуп непокретности у
складу са Одлуком о грађевинском земљишту
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 34/19).
II
Одлуку доставити Комисији за отуђење и
давање у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини, архиви Општинског већа и објавити у
''Службеном листу општине Мајданпек''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 463-10/2021 од 04. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
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На основу члана 173. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'',
број 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 64. Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине

5. март 2021.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Општинско веће
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 4.
марта 2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
o образовању Жалбене комисије у општини
Мајданпек
1. Образује се Жалбена комисија у општини
Мајданпек (у даљем тексту: Жалбена комисија), на
период од пет година, у следећем саставу:
1) Љиљана
Васиљевић,
правник, председник,
2) Милорад
Бојчевић,
правник, адвокат, члан,
3) Гордана
Николић,
економиста, члан.

дипломирани
дипломирани
дипломирани

2. Задатак Жалбене комисије је да одлучује о
жалбама службеника Општинске управе општине
Мајданпек на решења којима се одлучује о њиховим
правима и дужностима, као и о жалбама учесника
интерног и јавног конкурса.
3. Жалбена комисија је дужна да се у свом
раду придржава одредби Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне
самоуправе.
4. Чланови Жалбене комисије имају право на
накнаду за рад, чију висину одређује Општинско
веће општине Мајданпек, посебним актом.
5. Имена
чланова
Жалбене
објавити на интернет презентацији
Мајданпек и у ''Службеном листу
Мајданпек''.

комисије
општине
општине

6. Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење о образовању Жалбене комисије у
општини Мајданпек број 06-64/7 од 20.децембра
2016. године и Решење о измени решења о
образовању
Жалбене
комисије
у
општини
Мајданпек од 26. октобра 2018. године.
7. Решење доставити: члановима Жалбене
комисије, Општинској управи општине Мајданпек и
архиви Општинског већа општине Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 8/3 од 4. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
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На основу члана 121. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18др.закон и 10/19), Правилника о општинском савету
родитеља (''Службени гласник Републике Србије'',
број 72/18), члана 3. Одлуке о формирању Локалног
савета родитеља општине Мајданпек (''Службени
лист општине Мајданпек'', број 32/20) и члана 64.
став 1. тачка 11) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и
42/18), Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04. марта 2021. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Локални савет родитеља
општине Мајданпек за школску-радну 2020/2021
годину у следећем саставу:
На предлог ПУ„Марија Мунћан“ Мајданпек
1) Радомир Трајковић, за члана
2) Сања Лазаревић, за заменика члана
На
Мајданпек

предлог

ОШ

„Велимир

Маркићевић“

1) Нелица Уршикић, за члана
2) Игор Старчевић, за заменика члана
На предлог ОШ „12.септембар“ Мајданпек
1) Габријела Илић, за члана
2) Снежана Перишић, за заменика
члана
На предлог ОШ „Вук Караџић“ Доњи
Милановац
1) Иван Мораревић, за члана
2) Јелена Лазаревић, за заменика члана
На предлог ОШ „Бранко Перић“ Рудна Глава
1) Југослав Васиљевић, за члана
2) Дамир Радуловић, за заменика члана
На предлог ОШ „Миладин Бучановић“ Влаоле
1) Југослав Павловић, за члана
2) Гордана Марковић, за заменика
члана
На предлог ОМШ „Ранко Кривић“ Мајданпек
1) Горјана Николић, за члана
2) Анкица Ђурић, за заменика члана
На предлог Гимназије „Миле Арсенијевић
Бандера“ Мајданпек
1) Сузана Здравковић, за члана
2) Предраг Ђорђевић, за заменика
члана
На предлог Техничке школе Мајданпек
1) Сузана Мунћан, за члана
2) Мима Вељковић, за заменика члана
II
Седиште Локалног савета родитеља општине
Мајданпек је у Мајданпеку, Светог Саве бб.
III
Задаци Локалног савета родитеља општине
Мајданпек је у Мајданпеку су да:

5. март 2021.

1) даје мишљење, иницира акције и
предлаже мере за остваривање права детета,
унапређивање
образовања,
васпитања
и
безбедности деце, односно ученика у општини
Мајданпек;
2) учествује у утврђивању општинских
планова и програма који су од значаја за
остваривање образовања, васпитања и безбедности
деце;
3) прати
и
разматра
могућности
за
унапређивање једнаког приступа, доступности и
могућности образовања и васпитања за децу,
односно
ученике;
спречавања
социјалне
искључености деце односно ученика из угрожених и
осетљивих група на територији општине Мајданпек;
4) пружа подршку савету родитеља свих
установа на територији општине Мајданпек у вези са
питањима из њихове надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине
Мајданпек у ситуацијама које су од значаја за
унапређивање њиховог образовања, васпитања,
безбедности и добробити на територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у
области образовања и васпитања, заштите здравља,
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења
права детета и људских права;
7) обавља и друге послове у вези са
образовањем и васпитањем на територији општине
Мајданпек.
IV
Приликом обављања послова из своје
надлежности, Локални савет родитеља општине
Мајданпек сарађује са органима Општине Мајданпек
и министарством надлежним за послове образовања
и васпитања.
O свом раду сачињава извештај и доставља
га установaма за које именован и Скупштини
општине Мајданпек, на њихов захтев а најмање
једном у 6 месеци.
У складу са могућностима установа и
општине
Мајданпек,
информише
јавност
о
реализованим активностима на званичним интернет
страницама
образовно-васпитних
установа
и
општине Мајданпек.
V
Чланови Локалног савета родитеља општине
Мајданпек послове из своје надлежности обављају
без накнаде.
VI
Стручне и административне послове за
потребе Локалног савета родитеља општине
Мајданпек обавља служба Општинске управе
Мајданпек задужена за скупштинске послове.
VII
Решење ступа на снагу даном доношења и
oбjaвљуje сe у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022-11/2020 од 04. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
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На основу чланова 57. и 94. Закона о
превозу путника у друмском саобраћају (''Службени
гласник Републике Србије“, број 68/15, 41/18, 4418/др.закон, 83/18, 31/19 и 9/20), члана 11. Одлуке о
такси превозу путника у друмском саобраћају и
услугама лимо сервиса на територији општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 42/18, 34/19 и 9/20) и члана 64. став 1. тачка 2)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Општинско
веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана
04. марта 2021. године, донело је
ПРОГРАМ
оптималног организовања такси превоза на
територији општине Мајданпек
за период 2021 - 2025. године
I
Овим програмом се, на основу података који
се воде код службе надлежне за послове саобраћаја,
Саобраћајног пројекта за техничко регулисање
саобраћаја у Мајданпеку (ЈП за грађевинско
земљиште и путеве Мајданпек) и Пројекта за
извођење хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације у Доњем Милановцу (ЈКП ''Доњи
Милановац''
Доњи
Милановац),
дефинише
организовање такси превоза на територији општине
Мајданпек за период 2021 - 2025. године, у оквиру
кога се одређује оптималан број такси возила,
локације такси стајалишта са бројем такси места,
начин уређења такси стајалишта на територији
општине Мајданпек.
II
У складу са саобраћајно-техничким условима
и бројем становника општине Мајданпек (последњи
званичан податак Републичког завода за статистику),
оптималан број такси возила на територији општине
Мајданпек је 27.
У планском периоду неопходно је вршити
усклађивање оптималног броја такси возила, а у
складу са Законом.
III
Такси стајалишта на територији општине
Мајданпек
одређена
су
сагласно
планској
документацији, саобраћајно-техничким стандардима
и нормативима, водећи рачуна о несметаном
одвијању саобраћаја на тим локацијама.
Утврђује се укупан број од 7 такси стајалишта
на територији општине Мајданпек са 17 такси места
на следећим локацијама:

Р.бр.

Насеље /
насељено
место

Локација такси
стајалишта

Мајданпек

улица Светог Саве
(код хотела „Golden
Inn“)
улица Светог Саве
(код
ЈКП„Мајданпек“ /
топлана)
улица Карађорђева
(код аутобуске
станице)

1.

2.

3.

Број
такси
места
2

3

3

4.

5.

6.
7.

Доњи
Милановац

5. март 2021.
улица Пролетерска
(код градског
стадиона)
угао Капетанске и
Кнеза Милоша (код
продавнице
„Текијанка“)
улица Капетана
Мише (код пијаце)
улица Краља Петра
I (код ТИЦ-а)

2

3

2
2

Предвиђени капацитети такси стајалишта су
на граници довољности.
IV
У планском периоду неопходно је:
 вршити
усклађивање
локација
и
капацитета такси-стајалишта са потребама такси
превозника,
односно
анализирати
могућност
проширења постојећих капацитета, прерасподеле
броја такси-места на постојећим и увођења нових
локација за такси стајалишта,
 уредити постојећа и нова такси стајалишта
у циљу постизања њихове функционалности и
обезбедити
обележавање
вертикалном
и
хоризонталном саобраћајном сигнализацијом у
складу са прописима о безбедности саобраћаја.
V
У току планског периода периодично
усклађивати тарифни систем по коме се утврђују
цене такси услуга у циљу постизања одрживости
такси превозника и прихватљивости за кориснике
такси услуга.
VI
У
циљу
лакше
идентификације,
препознатљивости и ефикасније контроле возило
којим се обавља такси превоз на територији општине
Мајданпек обележава се у складу са чланом 89а.
Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(''Службени гласник РС'', број 68/15, 41/18, 4418/др.закон, 83/18, 31/19 и 9/20) .
VII
Програм оптималног организовања аутотакси превоза на територији општине Мајданпек у
периоду 2021-2025. године ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 344 – 43/2020 од 04. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2325
На основу члана 51. а у вези члана 19. став
1. члана 26. став 1. и члана 27. став 10. Закона о
јавној својини ("Службени гласник Републике
Србије'', број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16,
113/17, 95/18 и 153/20), члана 3, 4. и 6. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној
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својини општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 3/15) и члана 64. Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Општинско веће
општине Мајданпек, на захтев Министарства
одбране Републике Србије, Центра Министарства
одбране Бор, на седници одржаној дана 4. марта
2021. године, донело је
ОДЛУКУ
о давању на коришћење пословног простора
у јавној својини општине Мајданпек
Члан 1.
Овом Одлуком даје се на коришћење без
накнаде, пословни простор површине 39 m², који се
налази у згради Општине Мајданпек, улица Светог
Саве бб, у Мајданпеку, на трећем спрату, а који чине
канцеларије број 32. и број 33. Министарству
одбране Републике Србије, Центру Министарства
одбране Бор.
Члан 2.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке
даје се на коришћење ради обављања послова из
надлежности Министарства одбране Републике
Србије, Центра Министарства одбране Бор.
Члан 3.
Међусобна права и обавезе између општине
Мајданпек и Министарства одбране Републике
Србије, Центра Министарства одбране Бор, у
погледу начина коришћења пословног простора,
текућег одржавања, плаћања трошкова електричне
енергије и комуналних услуга, као и извршавања
законских и других обавеза, биће регулисана
уговором.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине да у име
општине Мајданпек потпише Уговор из члана 3. ове
Одлуке.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
доношења.
Члан 6.
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
Члан 7.
Одлуку доставити Министарству одбране
Републике Србије, Центру Министарства одбране
Бор и Архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 8/10 од 4. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2326
Општинско веће општине Мајданпек, на
основу члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18) и члана 5. Правилника о
категоризацији спортских организација (''Службени

5. март 2021.

лист општине Мајданпек'', број 15/19) и предлога
Комисије за оцену годишњих и посебних програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта у општини Мајданпек од
29.01.2021. године, на седници одржаној дана
04.03.2021. године, донело је
ОДЛУКУ
о утврђивању ранг листе спортских организација
са седиштем на територији општине Мајданпек
Члан 1.
Утврђује
се
ранг
листа
спортских
организација са седиштем на територији општине
Мајданпек, и то:
1. ЖРФК Мајданпек...............................72 бода
2. ОК Мајданпек.............................. .......51 бод
3. РК Мајданпек.......................................51 бод
4. ФК“Полом“......................................49 бодова
5. ФК Рудна Глава.................................44 бода
6. ФК Пореч 1932...................................44 бода
7. КМФ Мајнерс.....................................43 бода
8. ФК Близна.....................................42 бодова
9. Фк Раднички Клокочевац.............40 бодова
10. БК Мајнерс.....................................39 бодова
11. Шах клуб.........................................38 бодова
12. КК Златара.........................................33 бода
13. КСР Штука………………..…...........27 бодова
14. КСР Рудар..........................................23 бода
Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
Члан 3.
Ова одлука је коначна у управном поступку.
Против наведене одлуке може се покренути
управни спор тужбом код надлежног суда у року од
30 дана од дана објављивања ове одлуке.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 8/11 од 04. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р
.__________
2327
Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04. марта 2021. године на
основу члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о
одобравању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за
одобравање и финансирање програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мајданпек од 24.02.2021. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
Клубу
спортских
риболоваца
''Рудар''
Мајданпек, одобрава се Програм којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мајданпек за 2021. годину, под
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називом ''Учешће спортских организација са
територије јединице локалне самоуправе у домаћим
и европским клупским такмичењима''.
II
За реализацију овог Програма одобравају се
новчана средства у износу од 250.000 динара.
III
Средства за реализацију овог Програма
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021.
годину.
IV
Решење објавити у
општине Мајданпек''.

''Службеном

листу

V
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против
наведеног
решења
може
се
покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда
у року од 30 дана од дана објављивања решења у
''Службеном листу општине Мајданпек''.
VI
Решење доставити: спортској организацији,
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО
Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 8/12-1 од 04. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2328
Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04. марта 2021. године, на
основу члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о
одобравању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за
одобравање и финансирање програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мајданпек од 24.02.2021. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
Клубу спортских риболоваца ''Штука'' Доњи
Милановац, одобрава се Програм којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мајданпек за 2021. годину, под
називом ''Учешће спортских организација са
територије јединице локалне самоуправе у домаћим
и европским клупским такмичењима''.
II
За реализацију овог Програма oдобравају се
новчана средства у износу од 250.000 динара.
III
Средства за реализацију овог Програма
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021.
годину.

5. март 2021.

IV
Решење објавити у
општине Мајданпек''.

''Службеном

листу

V
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против
наведеног
решења
може
се
покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда
у року од 30 дана од дана објављивања решења у
''Службеном листу општине Мајданпек''.
VI
Решење доставити: спортској организацији,
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО
Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 8/12-2 од 04. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2329
Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04. марта 2021. године на
основу члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о
одобравању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за
одобравање и финансирање програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мајданпек од 24.02.2021. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
Рукометном клубу ''Мајданпек'', одобрава се
Програм којим се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Мајданпек за
2021. годину, под називом ''Учешће спортских
оранизација са територије јединице локалне
самоуправе у домаћим и европским клупским
такмичењима''.
II
За реализацију овог Програма oдобравају се
новчана средства у износу од 1.600.000 динара.
III
Средства за реализацију овог Програма
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021.
годину.
IV
Решење објавити у
општине Мајданпек''.

''Службеном

листу

V
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против наведеног решења може се покренути
Управни спор, тужбом код надлежног
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суда у року од 30 дана од дана објављивања
решења у ''Службеном листу општине Мајданпек''.
VI
Решење доставити: спортској организацији,
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО
Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 8/12-3 од 04. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2330
Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04. марта 2021. године, на
основу члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о
одобравању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за
одобравање и финансирање програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мајданпек од 24.02.2021. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
Бокс клубу ''Минерс'', одобрава се Програм
којим се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Мајданпек за 2021.
годину, под називом ''Редовни годишњи програм БК
''Минерс''.
II
За реализацију овог Програма oдобравају се
новчана средства у износу од 950.000 динара.
III
Средства за реализацију овог Програма
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021.
годину.
IV
Решење објавити у
општине Мајданпек''.

''Службеном

листу

V
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против
наведеног
решења
може
се
покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда
у року од 30 дана од дана објављивања решења у
''Службеном листу општине Мајданпек''.
VI
Решење доставити: спортској организацији,
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО
Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 8/12-4 од 04. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________

5. март 2021.

2331
Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04. марта 2021. године, на
основу члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о
одобравању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за
одобравање и финансирање програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мајданпек од 24.02.2021. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
Клубу малог фудбала ''Минерс'' Мајданпек,
одобрава се Програм којим се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у општини
Мајданпек за 2021. годину, под називом ''Редовни
годишњи програм КМФ ''Минерс''.
II
За реализацију овог Програма oдобравају се
новчана средства у износу од 800.000 динара.
III
Средства за реализацију овог Програма
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021.
годину.
IV
Решење објавити у
општине Мајданпек''.

''Службеном

листу

V
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против
наведеног
решења
може
се
покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда
у року од 30 дана од дана објављивања решења у
''Службеном листу општине Мајданпек''.
VI
Решење доставити: спортској организацији,
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО
Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 8/12-5 од 04. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2332
Општинско веће општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 04. марта 2021. године, на основу
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о
одобравању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за
одобравање и финансирање програма којима се
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задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мајданпек од 24.02.2021. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
Одбојкашком
клубу
''Мајданпек
ФБЦ''
Мајданпек, одобрава се Програм којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мајданпек за 2021. годину, под
називом ''Редовни годишњи програм ОК ''Мајданпек
ФБЦ''.
II
За реализацију овог Програма oдобравају се
новчана средства у износу од 1.600.000 динара.
III
Средства за реализацију овог Програма
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021.
годину.
IV
Решење објавити у
општине Мајданпек''.

''Службеном

листу

V
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против
наведеног
решења
може
се
покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда
у року од 30 дана од дана објављивања решења у
''Службеном листу општине Мајданпек''.
VI
Решење доставити: спортској организацији,
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО
Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 8/12-6 од 04. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2333
Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04. марта 2021. године, на
основу члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о
одобравању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за
одобравање и финансирање програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мајданпек од 24.02.2021. године,
донело је

5. март 2021.

Предлагање
годишњих
програма
организација у области спорта са територије
општине Мајданепк;
- Праћење реализација програма;
- Подношење годишњег извештаја општини
о реализацији програма;
- Реализација
активности
предвиђене
програмом развоја спорта у општини програмом
рада ССОМ и обавезе које проистичу из Статута
ССОМ;
- Организација традиционалне
манифестације Сеоска спортска олимпијада''.
II
За реализацију овог Програма oдобравају се
новчана средства у износу од 4.600.000 динара.
III
Средства за реализацију овог Програма
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021.
годину.
IV
Решење објавити у
општине Мајданпек''.

''Службеном

листу

V
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против
наведеног
решења
може
се
покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда
у року од 30 дана од дана објављивања решења у
''Службеном листу општине Мајданпек''.
VI
Решење доставити: спортској организацији,
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО
Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 8/12-7 од 04. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2334
Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04. марта 2021. године, на
основу члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о
одобравању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за
одобравање и финансирање програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мајданпек од 24.02.2021. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
I
Спортском савезу општине Мајданпек,
одобрава се Програм којим се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у општини
Мајданпек за 2021. годину, под називом ''Редован
Годишњи програм''

I
Спортском савезу општине Мајданпек,
одобрава се Програм којим се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у општини
Мајданпек за 2021. годину, под називом
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''Редован Годишњи програм (изградња, опремање и
одржавање спортског објекта).''
II
За реализацију овог Програма одобравају се
новчана средства у износу од 9.000.000 динара.
III
Средства за реализацију овог Програма
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021.
годину.
IV
Решење објавити у
општине Мајданпек''.

''Службеном

листу

V
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против
наведеног
решења
може
се
покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда
у року од 30 дана од дана објављивања решења у
''Службеном листу општине Мајданпек''.
VI
Решење доставити: спортској организацији,
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО
Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 8/12-8 од 04. марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________

5. март 2021.
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