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2104 
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 
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 
28.01.2020. године, на седници одржаној дана       
18. фебруара 2020. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
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. РК Мајданпек...............................43 бода 
2. ЖРФК Мајданпек.........................42 бода 
3. РФК Мајданпек..............................41 бод 
4. ОК Мајданпек................................41 бод 
5. ОФК Пореч 1932..........................33 бода 
6. Бокс клуб Минерс........................33 бода 
7. КМФ Минерс................................32 бода 
8. ФК Рудна Глава............................31 бод 
9. ФК Полом.......................................31 бод 
10. ФК Близна.....................................31 бод 
11. ФК Раднички Клокочевац.........29 бодова 
12. Шах клуб ................................27 бодова 
13. КК Златара..................................24 бода 
14. СК Старица..................................22 бода 
15. Ајк Ђердап...............................19 бодова 
16. Карате клуб Шогун..................19 бодова 
17. ОК Пореч.................................18 бодова 
18. Планинарски клуб Старица.....17 бодова 
19. КСР Рудар................................15 бодова 
20. КСР Штука...............................15 бодова 
 

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:  06-8/2  од  18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________ 

2105 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Одбојкашком клубу ''Пореч'' Доњи 
Милановац, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2020. 
годину, под називом ''Подстицање и стварање 
услова за унапређење одбојкашког спорта, спортске 
рекреације, бављење грађана спортом посебно 
женске деце и омладине и лица са инвалидитетом''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 250.000 динара. 

 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/31) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                  

Драган Поповић, с.р. 
____________ 

 

 
 

ГОДИНА: XIII 
 

БРОЈ: 5 
 

19. фебруар 2020. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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2106 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Клубу спортских риболоваца ''Рудар'' 
Мајданпек, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2020. 
годину, под називом ''Организација у области спорта 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта''. 

II 
За реализацију овог Програма добравају се 

новчана средства у износу од 300.000 динара. 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/32) од 18. фебруара 2020. године 

     
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                                                       

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2107 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Клубу спортских риболоваца ''Штука'' Доњи 

Милановац, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2020. 
годину, под називом ''Учешће спортских 
организација са територије јединице локалне 
самоуправе у домаћим и европским клупским 
такмичењима''. 

 

II 
За реализацију овог Програма добравају се 

новчана средства у износу од 300.000 динара. 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/33) од 18. фебруара 2020. године 

     
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                         

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2108 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 
Карате клубу ''Шогун'' Мајданпек, одобрава 

се Програм којим се задовољавају потребе и 
интереси 
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грађана у области спорта у општини Мајданпек за 
2020. 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 добравају се 
новчана средства у износу од 250.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/34) од 18. фебруара 2020. године 

 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                                   Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2109 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
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 
2020. годину, под називом ''Годишњи програм 
функционисања и пословања ФК ''Близна''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 1.280.000 динара. 

 
 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/35) од 18. фебруара 2020. године 

      
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                            

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2110 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
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 
2020. годину, под називом ''Учешће спортских 
организација са територије јединице локалне 
самоуправе у домаћим и европским клупским 
такмичењима''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 850.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
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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: 06-8/36) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                        

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2111 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Рударски фудбалски клуб ''Мајданпек'', 
одобрава се Програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2020. годину, под називом 
''Редовни годишњи програм РФК ''Мајданпек''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 3.000.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/37) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                 

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2112 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 
Омладински фудбалски клуб ''Пореч 1932'' 

Доњи Милановац, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2020. 
годину, под називом ''Редовни годишњи програм 
ОФК ''Пореч 1932''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 1.370.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/38) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                       

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2113 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 
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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 14.02.2020. 
године,  донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Фудбалски клуб ''Полом'' Лесково, одобрава 
се Програм којим се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2020. годину, под називом ''Редовни 
годишњи програм ФК ''Полом'' Лесково''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 1.250.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/39) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                        

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2114 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Женски рударски фудбалски клуб 
''Мајданпек'' Мајданпек, одобрава се Програм којим  

 
се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2020. 
годину, под називом ''Редовни годишњи програм 
ЖРФК Мајданпек''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 1.820.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/310) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                      

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2115 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 
Академски једриличарски клуб ''Ђердап'' 

Доњи Милановац, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2020. 
годину, под називом ''Припреме и организација 
такмичења у једрењу на води у 2020. години у 
Доњем Милановцу''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 450.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
годину. 
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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 трзор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-8/311) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                        

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2116 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Рукометни клуб ''Мајданпек'', одобрава се 
Програм којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Мајданпек за 
2020. годину, под називом ''Учешће спортских 
оранизација са територијејединице локалне 
самоуправе у домаћим и европским клупским 
такмичењима''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 1.650.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/313) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                       

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2117 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Бокс клуб ''Минерс'', одобрава се Програм 
којим се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек за 2020. 
годину, под називом ''Редовни годишњи програм БК 
''Минерс''. 

 
II 

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

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/314) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                       

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 
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2118 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Клуб малог фудбала ''Минерс'' Мајданпек, 
одобрава се Програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2020. годину, под називом 
''Редовни годишњи програм КМФ ''Минерс''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 1.700.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/315) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                        

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2119 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Одбојкашки клуб ''Мајданпек ФБЦ'' 
Мајданпек, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2020. 
годину, под називом ''Редовни годишњи програм ОК 
''Мајданпек ФБЦ''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 1.650.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/316) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                       

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2120 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Кошаркашки клуб ''Златара Мајданпек'' 
Мајданпек, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
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области спорта у општини Мајданпек за 2020. 
годину, под називом ''Редовни годишњи програм КК 
''Златара Мајданпек''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 750.000 динара. 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/317) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                        

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2121 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалски клуб ''Рудна Глава'', одобрава се 
Програм којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Мајданпек за 
2020. годину, под називом ''Редовни годишњи 
програм ФК ''Рудна Глава''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 1.370.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/317) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                       

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2122 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Скијашки клуб ''Старица'', одобрава се 
Програм којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Мајданпек за 
2020. годину, под називом ''Алпско скијање''. 
 

II 
За реализацију овог Програма добравају се 

новчана средства у износу од 250.000 динара. 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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''. 
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VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-8/319) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                        

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2123 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Планинарски клуб ''Старица'' Мајданпек, 
одобрава се Програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2020. годину, под називом 
''Алпско скијање''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 310.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/320) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                        

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

 
2124 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалски клуб ''Раднички'' Клокочевац, 
одобрава се Програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2020. годину, под називом 
''редован годишњи програм ФК Раднички''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 1.200.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/321) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                       

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2125 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 
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Комисије за одобравање и финансирање програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
14.02.2020. године,  донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Општински фудбалски савез Мајданпек, 
одобрава се Програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2020. годину, под називом 
''Фудбал без граница''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 940.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/322) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                        

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2126 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Савез за школски спорт општине Мајданпек, 
одобрава се Програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у  

 
општини Мајданпек за 2020. годину, под називом 
''Физичко васпитање деце предшолског узраста и 
школски спорт''. 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 1.500.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/323) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                       

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

 
2127 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Спортски савез општине Мајданпек, 
одобрава се Програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2020. годину, под називом 
''Редован Годишњи програм  

-Предлагање годишњих програма 
организација у области спорта са територије 
општине Мајданепк; 

-  Праћење  реализација програма; 
- Подношење годишњег извештаја општини 

о реализацији програма; 
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- 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 добравају се 
новчана средства у износу од 5.980.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/324) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                        

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2128 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 18.02.2020. 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 14.02.2020. 
године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Спортски савез општине Мајданпек, 
одобрава се Програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2020. годину, под називом 
''Редован Годишњи програм (изградња, опремање и 
одржавање спортског објекта).'' 

 
II 

За реализацију овог Програма добравају се 
новчана средства у износу од 10.000.000 динара. 

 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2020. 
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: 06-8/325) од 18. фебруара 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                       

               Драган Поповић, с.р. 
___________ 
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