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2335 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 05.03.2021. 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 

Женском рударском фудбалском клубу 
''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 
ЖРФК Мајданпек''. 

 
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: 06-9/1 од 05.03.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
__________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2336 
Одељење за урбaнизам, грађевинарство, 

стамбено - комуналне и инспекцијске послове 
Општинске управе општине Мајданпек, на основу 
члана 63. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 – 
исправка, 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, 37/19 – др. Закон и 9/20), 
члана 88. став 1. члана 89. став 1. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Службени 
гласник РС", број 32/19), члана 118. Закона о општем 
управном поступку (''Службени гласник РС'' број 
18/2016 и 95/18) као и Извештаја о стручној контроли 
урбанистичког пројекта Комисије за планове 
Општине Мајданпек број 350-40/2018-03 од дана 
05.02.2021. године, поступајући по захтеву број 350-
42/2020-03 од дана 05.06.2020. године поднетог од 
стране "МИХАЈЛОВИЋ" Д.О.О. из Параћина (Доња 
Мутница) у предмету потврђивања урбанистичког 
пројекта који се израђује за изградњу објеката за које 
грађевинску дозволу издаје надлежни орган локалне 
самоуправе, и з д а ј е 
 
 

ПОТВРДУ 
 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је Урбанистички пројекат 
за изградњу станице за снабдевање возила горивом 
у Мајданпеку на кат.парцели број 815/4 КО 
Мајданпек, општина Мајданпек, инвеститора 
"МИХАЈЛОВИЋ" Д.О.О. из Параћина (Доња 
Мутница), израђен од стране пројектног бироа 
"Бизинг" ДОО из Ниша (Васе Пелагића бр. 31А), из 
2021.године, одговорни урбаниста Маријана Митић, 
дипл.инж.арх., лиценца број 200 1455 14, израђен у 
складу са Планом генералне регулације насеља 
Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек " број  
5/13 и 32/16), Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС", брoj 72/09, 81/09, 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13- 
одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и Правилником о 
садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Службени 
гласник РС", брoj 32/19). 
 
 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 
Одељење за урбaнизам, грађевинарство, 

стамбено - комуналне и инспекцијске послове 
IV Број 350-42/2020-03 oд 25.02.2021.год. 

 
Шеф Одељења 

   Иван Грмуша, дипл.инг.грађ. 
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ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Мирјана Цакић Младеновић, тел: (030)  582 291 
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1146 
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97 
06-063 
ШТАМПА: Стручна служба органа општине 
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