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2358 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. 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 29.03.2020. године,  
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Одбојкашком клубу ''Пореч'' Доњи 
Милановац, одобрава се посебни програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Мајданпек за 2021. годину, под 
називом “ Дунавска одбојкашка лига''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 500.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
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 трзор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-16/4-1 од 30. марта 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2359 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30. 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 29.03.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Карате клубу ''Шогун'' Мајданпек, одобрава се 
посебни програм којим се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2021. годину, под називом 
''Подстицање и стварање услова за унапређење 
спортске рекреације односно бављења грађана 
спортом, посебно деце, омладине, жене и особе са 
инвалидитетом кроз развој и поштовање карате и 
будо вештина''. 

II 
За реализацију овог Програма одобравају се 

новчана средства у износу од 100.000,00 динара. 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
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 трзор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-16/4-2 од 30. марта 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
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2360 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30. 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 29.03.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Академском једриличарском клубу ''Ђердап'' 
Доњи Милановац, одобрава се посебни програм 
којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2021. 
годину, под називом ''Припреме и организација 
такмичења у једрењу на води у Доњем Милановцу, 
КУП Мајданпека у једрењу и Национално првенство 
у једрењу КУП Ђердапа''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 250.000,00 динара. 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

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 трзор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-16/4-3 од 30. марта 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
2361 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30.03.2021. 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 29.03.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Рукометном клубу ''Мајданпек'', одобрава се 
посебни програм којим се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2021. годину, под називом ''Учешће 
екипа у мини рукомету''. 

 
II 

За реализацију овог Програма oдобравају се 
новчана средства у износу од 200.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

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 трзор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-16/4-4 од 30. марта 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
 

2362 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30. 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 29.03.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Клубу малог фудбала ''Минерс'' Мајданпек, 
одобрава се посебни програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
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општини Мајданпек за 2021. годину, под називом 
„Подстицање и стварање услова за унапређење 
спортске рекреације, посебно деце, омладине, жена 
и особа са инвалидитетом''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 250.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
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 трзор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-16/4-5 од 30. марта 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
2363 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. 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 29.03.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Одбојкашком клубу ''Мајданпек ФБЦ'' 
Мајданпек, одобрава се посебни програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Мајданпек за 2021. годину, под 
називом ''Посебан програм којим се задовољавају 
интереси грађана у области спорта“ 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 200.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
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 трзор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-16/4-6 од 30. марта 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
 

2364 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30. 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 29.03.2021. године,  
донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Фудбалском клубу ''Рудна Глава'', одобрава 
се посебни програм којим се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2021. годину, под називом 
„Традиционални фудбалски турнир Петровдан 2021“. 
 

II 
За реализацију овог Програма одобравају се 

новчана средства у износу од 100.000,00 динара. 
 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
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: 06-16/4-7 од 30. марта 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
2365 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. 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 29.03.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Планинарском клубу ''Старица'' Мајданпек, 
одобрава се посебни програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2021. годину, под називом 
„Обезбеђивање услова и организовање спортских 
кампова за спортски развој талентованих спортиста 
и унапређење квалитета стручног рада са њима“. 

 
II 

За реализацију овог Програма oдобравају се 
новчана средства у износу од 250.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
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: 06-16/4-8 од 30. марта 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
2366 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. 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 29.03.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Савезу за школски спорт општине Мајданпек, 
одобрава се посебан програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2021. годину, под називом 
''Физичко васпитање деце предшолског узраста и 
школски спорт''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 2.150.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2021. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
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: 06-16/4-9 од 30. марта 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
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