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2337 
На основу члана 64. Статута општине 

Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18) а у вези са тачком II Одлуке о 
приступању изради Локалног акционог плана за 
родну равноправност у општини Мајданпек за 
период 2021 – 2024 (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 37/20), Општинско веће општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 11.03.2021. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Радне групе за израду Локалног 

акционог плана за родну равноправност у 
општини Мајданпек за период 2021 – 2024 

 

I 
Образује се Радна група за израду Локалног 

акционог плана за родну равноправност у општини 
Мајданпек за период 2021 – 2024 године (у даљем 
тексту: Радна група) са циљем израде Локалног 
акционог плана за родну равноправност у општини 
Мајданпек за период 2021 – 2024 године (у даљем 
тексту: ЛАП). 

У оквиру утврђеног задатка из става 1. овог 
члана, Радна група ће се бавити израдом и 
имплементацијом ЛАП-а. 

 
II 

У Радну групу именују се: 
 
1. За председницу: 
- Дијана Јовановић,  председница  

Комисије за равноправност полова; 
 

2. За заменицу председнице: 
- Ивана Србуловић, заменица 

председнице Комисије за равноправност 
полова; 
 

3. За чланове: 

1) Сашка Илић, представник Комисије за 
равноправност полова; 

2) Драшко Поповић, представник Комисије 
за равноправност полова; 

3)  Весна Пауновић, представник Комисије 
за равноправност полова; 

4) Маја Арсић, представник општина 
Мајданпек; 

5) Весна Тричковић, представник Центра за 
социјални рад; 

6) Драгана Петровић, представник Дома 
Здравља Мајданпек; 

7) Горан Черчелановић, представник 
Полицијске станице Мајданпек; 

8) Виолета Драгошан, представник 
Националне службе за запошљавање. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III 

Задаци радне групе су: утврђивање плана 
активности на изради ЛАП-а, утврђивање 
методологије израде ЛАП-а, у складу са Законом о 
планском систему (''Службени гласник РС'', број 
30/18) и прописима општине Мајданпек, израда 
нацрта ЛАП-а и упућивање  Општинском већу, 
учествовање у јавној расправи о предлогу ЛАП-а. 

 
IV 

Решење доставити : члановима Радне групе 
и архиви Општинске управе. 

 
    V 

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-11/10 од  11.03.2021.године               

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
__________ 

 
2338 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 11.03.2021. 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 24.02.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалском клубу ''Раднички'' Клокочевац, 
одобрава се Програм којим се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2021. годину, под називом ''Редовни 
годишњи програм ФК ''Раднички''. 

 
II 

За реализацију овог Програма oдобравају се 
новчана средства у износу од 1.100.000 динара. 

 
III 

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

 

 
 

ГОДИНА: XIII 
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ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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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 – 11/8-1  од  11.03.2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
 

2339 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 11.03.2021. 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 24.02.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалском клубу ''Полом'' Лесково, 
одобрава се Програм којим се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2021. годину, под називом ''Редовни 
годишњи програм ФК ''Полом'' Лесково''. 

 
II 

За реализацију овог Програма oдобравају се 
новчана средства у износу од 2.000.000 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 – 11/8-2  од  11.03.2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
 

2340 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 11.03.2021. 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 24.02.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Шаховском 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 
организација са територије јединице локалне 
самоуправе у домаћим и европским клупским 
такмичењима''. 

II 
За реализацију овог Програма oдобравају се 

новчана средства у износу од 650.000 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 – 11/8-3  од  11.03.2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 
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2341 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 11.03.2021. 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 24.02.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Кошаркашком клубу ''Златара Мајданпек'' 
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 КК ''Златара 
Мајданпек''. 

 
II 

За реализацију овог Програма oдобравају се 
новчана средства у износу од 400.000 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 – 11/8-4  од  11.03.2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 

 
2342 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 11.03.2021. 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 24.02.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Омладинском фудбалском клубу ''Пореч 
1932'' Доњи Милановац, одобрава се Програм којим 
се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2021. 
годину, под називом ''Редовни годишњи програм 
ОФК ''Пореч 1932''. 

II 
За реализацију овог Програма oдобравају се 

новчана средства у износу од 1.100.000 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 – 11/8-5  од  11.03.2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 

 
2343 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 11.03.2021. 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 24.02.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалском клубу ''Близна'', одобрава се 
Програм којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Мајданпек за 
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2021. годину, под називом ''Годишњи програм 
пословања ФК ''Близна''. 

II 
За реализацију овог Програма oдобравају се 

новчана средства у износу од 1.100.000 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 – 11/8-6  од  11.03.2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
 

2344 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 11.03.2021. 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 24.02.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалском клубу ''Рудна Глава'', одобрава 
се Програм којим се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2021. годину, под називом ''Годишњи 
програм ФК ''Рудна Глава''. 

 
II 

За реализацију овог Програма oдобравају се 
новчана средства у износу од 1.100.000 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 – 11/8-7  од  11.03.2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
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