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1984 

На основу члана 18, 26. и 27. Закона о 
јавној својини (''Службени гласник РС'', број 
72/11, 88/13 и 105/14), члана 64. Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), члана 4, 5. и 6. 
Одлуке о прибављању и располагању стварима 
у јавној својини општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 3/15), члана 51. 
Правилника о одобравању и финансирању 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19), Општинско веће 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
20.06.2019. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
о давању на коришћење Спортском савезу 

општине Мајданпек, 
непокретности у јавној својини општине 

Мајданпек 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком, Спортском савезу 
општине Мајданпек дају се на коришћење без 
накнаде, на период од 10 година, ради 
обављања делатности за које је основан, 
непокретности у јавној својини општине 
Мајданпек, уписане у лист непокретности бр. 
179 КО Мајданпек, на катастарским парцелама: 

- 806 – објекат за спорт и физичку 
културу, површине 3681м2 (спортска 
хала); 

- 808/2 – објекат за спорт и физичку 
културу, површине 2384м2 (базен). 

 
Члан 2. 

 Спортски савез општине Мајданпек има 
право да непокретности из члана 1. ове одлуке 
користи, да их да у закуп и да управља њима у 
циљу рационалног и наменског коришћења 
спортских објеката у јавној својини општине 
Мајданпек. 
 

Члан 3. 
 Давање у закуп непокретности из члана 
1. ове одлуке врши се у складу са Законом о 
јавној својини, Уредбом о условима 
прибављања и отуђења непокретности у јавној 
својини непосредном погодбом, давања у закуп  
ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одлуком о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини општине Мајданпек. 
 

Члан 4. 
 Међусобна права и обавезе између 
општине Мајданпек и Спортског савеза 
општине Мајданпек, у погледу начина 
коришћења наведених непокретности, текућем 
одржавању, унапређивању и извршавању 
законских и других обавеза, биће регулисани 
посебним уговором. 
 

Члан 5. 
 Овлашћује се председник општине да у 
име општине Мајданпек потпише уговор из 
члана 4. ове одлуке. 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

Члан 7. 
 Одлуку доставити: Спортском савезу 
општине Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 45/4  од  20.06.2019. године 
                                                                    
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
______________ 

 

1985 
 На основу члана 64. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08 и 42/18) и члана 5. 
Правилника о категоризацији спортских 
организација ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 15/19), Општинско веће 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
20.06.2019. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за категоризацију 

спортских организација 
 

I 
 Образује се Комисија за категоризацију 
спортских организација, у следећем саставу: 

1. Марко Цокић, председник Комисије 
(предсатвник Спортског савеза 
општине Мајданпек); 
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2. Данијел Стојановић, члан Комисије; 
 

3. Жељко Митић, члан Комисије; 
 

4. Иван Ђорђевић, члан Комисије; 
 

5. Јовица Ђорђевић, члан Комисије. 
 

II 
 Задаци Комисије из тачке I овог решења 
су: 
 - врши оцењивање, односно бодовање 
спортских организација у складу са утврђеним 
критеријумима и доставља Општинском већу 
предлог за утврђивање ранг-листе спортских 
организација. 
  

III 
 Решење објавити у "Службеном листу 
општине Мајданпек". 
 

IV 
Решење доставити:именованима и 

архиви СО Мајданпек. 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 45/5  од  20.06.2019. године 
                                                                    
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
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