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2466 

На основу члана 64. став 1. тачка 11) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18) и члана 4. став 2. 
Одлуке о стварању услова за бољу доступност и 
приступачност у коришћењу здравствене заштите на 
територији општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 4/13, 10/13, 10/14 и 6/15), 
Општинско веће општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 09.09.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I 

 Даје се сагласност на  Измене и допуне 
Програма о стварању услова за бољу ефикасност, 
доступност и приступачност у коришћењу 
здравствене заштите на територији општине 
Мајданпек за 2021. годину број 1340 од 06.09.2021. 
године(у даљем текст: Програм). 
 Средства буџета општине Мајданпек за 
реализацију програма из става 1. обезбеђују се у 
износу до 37.900.000,00 динара. 
 

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

ИИИ 
 Решење доставити: 

 Дому здравља ''Др.Верољуб Цакић'' 
Мајданпек; 

 Одељењу за финансије, буџет и 
трезор; 

 архиви. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 52/2  од  09.09.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
 

_____________ 
 

2467 
На основу чланoва 4, 5. и 6. Правилника о 

критеријумима и поступку  доделе средстава 
удружењима за реализовање програма од јавног 
интереса ("Службени лист општине Мајданпек", број 
7/20), члaнa 6. Урeдбe о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења ("Службени гласник РС", број 
16/18),  Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2021.  
годину (''Службени лист општине Мајданпек'', број 
36/20) и члана 64. Статута општине Мајданпек  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и 
42/18), Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 09.09.2021. године, донело је 

 
О Д Л У К У  

о расписивању Јавног конкурса за доделу 
средстава за реализацију програма удружења 

који су од јавног  интереса у 2021. години 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се расписивање 

Јавног конкурса за доделу средстава за реализацију 
програма удружења који су од јавног интереса у 
2021. години у општини Мајданпек, образовање 
комисије, садржина, текст и начин објављивања 
јавног конкурса. 

 
Члан 2. 

Одлуком о буџету општине Мајданпек зa 
2021. гoдину (''Службени .лист општине Мајданпек'', 
број 36/20, 9/21 и 33/21) за јавни конкурс из члана 1. 
ове одлуке се опредељује износ од 4.000.000,00 
динара у оквиру: 
Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА,  
Програмска класификација 0101/ 0101-0002,  
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ,  
ПА: Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина,  
Позиција 45,  
Економска класификација 481– Дотације осталим 
непрофитиним институцијама,  

 
Члан 3. 

За расподелу средстава из члана 2. ове 
одлуке се расписује Јавни конкурс за доделу 
средстава за реализацију програма удружења 
који су од јавног интереса у 2021. години (у 
даљем тексту: Јавни конкурс). 

Јавни конкурс се објављује на званичној 
интернет презентацији општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs), у средствима јавног 
информисања и на огласној табли Општинске управе 
општине Мајданпек у року од једног дана од дана 
доношења ове одлуке. 

 
Члан 4. 

Јавни конкурс из члана 3. став 1 ове одлуке 
спроводи Комисија за вредновање и праћење 
реализације програма удружења (у даљем тексту: 
Комисија), коју посебним решењем образује 
Општинско веће општине Мајданпек. 

Административне и стручне послове за 
потребе Комисије обавља надлежна организациона 
јединица Општинске управе. 
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Члан 5. 
Јавни конкурс из члана 3. став 1ове одлуке 

садржи: 
1) област од јавног интереса за коју се 

Јавни конкурс расписује; 
2) износ средстава која су опредељена 

за Јавни конкурс; 
3) најмањи и највећи износ средстава 

која се одобравају по програму; 
4) информацију о удружењима која 

имају право учешћа (општи и додатни 
услови); 

5) информацију о трошковима 
прихватљивим за финансирање 
путем Јавног конкурса;  

6) критеријуме за оцену програма на 
основу којих ће се додељивати 
средства путем Јавног конкурса; 

7) прецизне рокове у којима се Јавни 
конкурс спроводи; 

8) информацију о обавезној конкурсној 
документацији; 

9) назначење органа коме се пријаве 
подносе и начин подношења пријаве 
по Јавном конкурсу; 

Текст Јавног конкурса одштампан је уз ову 
одлуку и чини њен саставни део. 

 
Члан 6. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''.  
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број:  024 - 1  од  09.09.2021. године  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
 

_____________ 
 

2468 
На основу Одлуке о расписивању јавног 

конкурса за доделу средстава за реализацију 
програма удружења који су од јавног  интереса у 
2021. години (број 024-1/2021 од 09.09.2021. године) 
и члана 5. Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава удружењима за реализовање 
програма од јавног интереса ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/20), Општинско веће 
општине Мајданпек, расписује 
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С  
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА  
КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ  ИНТЕРЕСА У 2021.ГОДИНИ 

 
I. Позивају се удружења, са седиштем на 

територији  општине Мајданпек да пријаве 
програм који је од јавног интереса за локалну 
заједницу у циљу избора удружења којима ће 
бити додељена финансијска средства из буџета 
општине Мајданпек за 2021. годину за њихову 
реализацију. 

 
II. На Јавни конкурс може да учествује удружење: 

 које је регистровано у складу са 
законом који уређује статус и рад 
удружења; 

 чији циљеви се, према статутарним 
одредбама, остварују у области у 
којој се програм реализује; 

 које је регистровано и уписано у  
регистар надлежног органа у складу 
са законом најмање 6 месеци од дана 
расписивања Јавног конкурса; 

 које има седиште на територији 
Општине и делује као општинска, 
међуопштинска, регионална или 
републичка организација; 

 које је директно одговорно за 
спровођење програма; 

 које није у поступку ликвидације, 
стечајном поступку или под 
привременом забраном обављања 
делатности; 

 које није у банкроту, блокади, нема 
евидентираних доспелих 
неизмирених дуговања по било ком 
основу према Општини. 

 
III. Удружења могу да конкуришу за доделу 

финансијских средстава за: 
1) програм удружења  
2) пројекат удружења 

 чијом се реализацијом остварује јавни 
интерес у области:  

 социјалне и здравствене заштите; 
 борачко-инвалидске заштите;  
 заштите лица са инвалидитетом;  
 друштвене бриге о деци и младима; 
 подстицање наталитета; 
 бриге и помоћи старима;  
 заштите и промовисања људских и 

мањинских права; 
 подстицања образовања, науке, 

културе, спорта; 
 одрживог развоја; 
 заштите животне средине;  
 заштите животиња; 
 очувања културне баштине и 

народног стваралаштва; 
 неговања верских и историјских 

тековина; 
 развоја и неговања међудржавне 

сарадње; 
 
Напомена: програм чија реализација траје најдуже 

годину дана у формалном смислу може 
бити означен и називом пројекат 

 
IV. Средстава за реализацију програма удружења 

који су од јавног интереса  су планирана  
Одлуком о буџету општине Мајданпек за 
2021.годину ("Службени лист општине 
Мајданпек", бр. 36/20) у укупном износу од 
4.000.000,00 динара у оквиру:   

 Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА 
УПРАВА,  
Програмска класификација 0602/ 0602-
0001 
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ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 
УПРАВЕ  
ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина,  
Позиција 45, Економска класификација 
481 – Дотације осталим непрофитним 
институцијама  

   
V. Удружење може учествовати са више пријава 

програма и прojeкaтa.  
Средства из буџета општине Мајданпек могу се 
доделити  само за најбоље рангирану од више 
пријава истог подносиоца. 
Висина тражених средстава по једној пријави не 
може бити већа од:  
 

100.000,00 
динара 

за 
област 

 заштита животне 
средине;  

 заштита животиња; 

150.000,00 
динара 

за 
област 

 борачко-инвалидска 
заштита;  

 брига и помоћ 
старима; 

 заштите и 
промовисања 
људских и мањинских 
права; 

 неговање верских и 
историјских тековина; 

200.000,00 
динара 

за 
област 

 подстицање 
образовања, науке, 
културе, спорта;  

 заштита лица са 
инвалидитетом;  

 социјална и 
здравствена заштита; 

250.000,00 
динара 

за 
област 

 подстицање 
наталитета; 

 друштвена брига о 
деци и младима; 

 одрживи развој; 

500.000,00 
динара 

за 
област 

 очување културне 
баштине и народног 
стваралаштва; 

 развој и неговање 
међудржавне 
сарадње; 

350.000,00 
динара 

за реализацију пројекта у свим 
областима 

  
Напомена:  
 Општина Мајданпек задржава право о 

одређивању висине финансијских 
средстава за доделу удружењима из 
буџета општине Мајданпек за 2021. 
годину., као и право да не додели сва 
расположива средства. 

 
VI. Пријава се подноси за доделу недостајућих 

средстава за реализацију новог или завршетак у 
текућој години већ започетог програма. 
Програм треба да се реализује на територији 
општине Мајданпек и локацијама које су 
предвиђене планом активности, најкасније до 
31.12.2021.године. 

 

VII. Прихватљиви трошкови  
Трошкови који ће бити финансирани јавним 
конкурсом из буџета oпштине Majдaнпeк, с тим 
да сви предвиђени трошкови одговарају 
тржишним ценама, укључују: 

 трошкове набавке услуга, 
 трошкове потрошног материјала, опреме 

и материјала потребног за реализацију 
програма,  

 остале трошкове који директно 
произилазе из предложених активности: 
путне трошкове, информисање, 
оглашавање, штампање, ангажовање 
експерата, евалуација пројекта, 
укључујући трошкове финансијских 
услуга (банкарских провизија), трошкове 
ПДВ- а, 

 
Напомене:  
 Укупна вредност потребна за 

реализацију програма удружења може 
да буде већа од износа траженог у 
пријави, а разлика подразумева 
сопствено учешће, учешће других 
донатора, као што су јавне установе, 
комерцијални сектор, средства из 
међународних фондова и сл., при чему 
је важно да се тражена средства не 
преклапају, али и да је суфинансирање 
обезбеђено и проверљиво. 

 
Неприхватљиви трошкови 
Трошкови који се неће покривати јавним 

конкурсом из буџета општине Majдaнпeк: 
 програми са комерцијалним 

ефектима, 
 програми који су претходних година 

већ били финансирани из општинског 
буџета а нису реализовани, 

 програми чије су једине активности 
путовања, студије, учешће на 
конференцијама и сличне активности, 

 програми удружења која нису 
поднела завршни наративни и 
финансијски извештај за претходну 
годину а била су корисник 
бесповратних средстава по јавном 
конкурсу, 

 инвестициона улагања у изградњу, 
опремање и одржавање пословног 
простора, 

 награде и спонзорства појединцима и 
другим организацијама 

 дугови и покривање губитака или 
дуговања, 

 пристигле пасивне камате, 
VIII. Конкурсна документација за пријаву по Јавном 

конкурсу садржи:  
 пријавни образац; 

  Уз пријавни образац подносилац подноси: 
 уверење да је удружење уписано у 

Регистар АПР-а (копија); 
 потврда о пореском 

идентификационом броју (копија); 
 план и програм рада удружења, 

подносиоца пријаве, за текућу годину; 
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 одлуку подносиоца пријаве о 
усвајању плана и програма рада за 
текућу годину; 

 доказ о суфинансирању од 
партнерске или донаторске 
организације, ако се програм тако 
реализује; 

 завршни извештај подносиоца 
пријаве о реализацији програма, 
пројеката и програмских активности 
финасираних средствима буџета 
Општине у претходној години (копија); 

 Статут подносиоца пријаве (копија); 
 Статут сваке партнерске 

организације, осим за предузећа и 
установе којима је оснивач Општина 
(копија); 

 
IX. Пријавни образац може се преузети у 

електронској форми са званичне интернет 
презентацији општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs). 

 
X. Пријава се доставља у затвореној коверти на 

писарницу Општине Мајданпек или поштом на 
адресу: 

 
Општина Мајданпек 

- Комисија за вредновање и праћење реализације 
програма удружења 

Светог Саве бб 
Мајданпек 19250 

 
са назнаком: 

„Јавни конкурс за доделу средстава за 
реализацију програма удружења  

који су од јавног  интереса у 2021.години– НЕ 
ОТВАРАТИ“. 

 
Пријава чији је садржај дат у делу VIII 
Конкурсна документација се доставља у: 

a) Папирнатој форми, и 
b) Електронској форми (пријавни образац 

са свим траженим доказима; читљив 
скениран документ на CD, DVD или USB) 

У случају неслагања папирната верзија 
пријаве сматраће се важећом. 
 

XI. Крајњи рок за достављање пријава је 27. 
септембар 2021. године до 15 часова. 
 

XII. Доношење Одлуке 
По истеку рока за подношење пријава на Јавни 
конкурс Комисија врши административну 
проверу, вредновање и рангирање 
благовремених и административно исправних 
пријава програма.  
Благовременом доставом сматра се пријава 
достављена на писарницу Општине или 
препоручена пошиљка предата пошти најкасније 
до истека последњег дана утврђеног рока (печат 
поште) без обзира на датум приспећа. 
 
Административна провера 
Све благовремене пријаве биће укључене у 
процес провере да ли је пријава комплетна, 
односно да ли је поднета целокупна 

документација у складу са утврђеним садржајем 
конкурсне документације и да ли је 
документација поднета у траженој форми. 
Уколико Комисија административном провером 
утврди да је благовремено поднета пријава 
учесника Јавног конкурса административно 
непотпуна или непрецизно попуњен пријавни 
образац, Комисија обавештава учесника Јавног 
конкурса да утврђене недостатке отклони у року 
од 5 (пет) дана од дана достављања 
обавештења. 
Пријава учесника Јавног конкурса који у 
накнадно одређеном року није отклонио уочене 
неправилности, неће бити разматрана 
Неће се разматрати ни: 

 неблаговремене пријаве, 
 пријаве достављене е-маилом и 

факсом неће бити разматране.  
 пријаве чији подносилац није извршио 

своје досадашње обавезе према 
Општини у вези програма, пројеката и 
програмских активности које су 
финансирани односно суфинансирани 
из буџета Општине. 

 
Вредновање и рангирање благовремених и 
административно исправних пријава програма 
Избор програма за који ће бити додељена 
средства из буџета Општине врши се применом 
следећих критеријума и мерила: 
 

Критеријум 
Максималан 
број бодова 

Постојање потребе локалне 
заједнице за програмом којим се 
остварује јавни интерес у датој 
области 

10 

 Да ли  су потребе локалне заједнице за 
програмом којим се остварује јавни 
интерес у датој области јасно утврђене 

 Да ли су потребе локалне заједнице за 
остваривањем јавног интереса у датој 
области у вези са планираном употребом 
средстава и активностима 

Циљеви програма 25 

 Да ли су јасно формулисани циљеви  
 Да ли постоји јасна веза између циљева и 

активности предвиђених програмом  
 Да ли су циљеви достижни у предвиђеном 

времену  
 Да ли програм доприноси унапређивању 

стања у области у којој се спроводи (обим 
задовољавања јавног интереса локалне 
заједнице) 

Циљне групе 15 

 Да ли су јасно формулисане циљне групе 
 Колике су могућности програма да 

обухвати шири круг корисника и подстакне 
њихово активно учешће у реализацији 
предвиђених активности 

 Да ли програм укључује партнерство са 
другим удружењима, привредом или 
јавним сектором 
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Активности - Очекивани 
резултати и утицаји програма 

15 

 Да ли је предложени план активности 
реалан и остварљив у локалној заједници 
у предвиђеном времену; 

 Да ли су резултати програма мерљиви 
 Да ли програм доприноси унапређивању 

положаја циљне групе 
 Да ли ће програм рада имати утицаја ван 

круга циљне групе (директни и индиректни 
корисници) 

Буџет и финансијска 
исплативост програма 

20 

 Да ли буџет програма рада одражава 
стварне трошкове предложене активности 
(да ли су трошкови реални, практични и да 
ли је однос између процењених трошкова 
и очекиваних резултата задовољавајући) 

 Да ли се програм финансира из других 
извора 

Одрживост – иновативност 
програма 

10 

 Да ли постоји могућност развијања 
програма  

 Да ли ће се активности наставити и после 
финансирања из буџета општине, и на који 
начин 

 Да ли програм има иновативне елементе, 
предлаже алтернативна решења у 
области којом се бави 

 Да ли програм има медијски публицитет 
(друштвене мреже, web сајтови, штампани 
медији, радио, тв) 

Претходна искуства подносиоца 
пријаве 

5 

 Законито раније коришћена средства 
буџета Општине (испуњене уговорне 
обавезе) 

 Одрживост ранијих програма (из 
претходних година) 

Максималан број бодова: 100 
Напомене:  
 Сваки члан Комисије за вредновање и 

праћење реализације програма 
удружења врши појединачно 
вредновање благовремено поднетих и 
административно исправних пријава 
програма по утврђеним критеријумима 
и мерилима. 
Број бодова које добија пријава је збир 
средњих вредности за сваки критеријум 
(збир бодова се дели са бројем 
чланова Комисије). 
Уколико две или више пријава имају 
исти број бодова предност на листи ће 
имати пријава која има већи број 
бодова по основу критеријума Циљеви 
програма 
У случају истог броја бодова по основу 
критеријума Циљеви програма 
предност на листи ће имати пријава 
која има већи број бодова по основу 
критеријума Циљне групе 
У случају истог броја бодова по основу 
критеријума Циљне групе предност на 
листи ће имати пријава која има већи 

број бодова по основу критеријума 
Буџет и финансијска исплативост 
програма. 

 
Прелиминарна ранг листа 
О спроведеном поступку вредновања 
благовремених и потпуних пријава по Јавном 
конкурсу Комисија сачињава Предлог листе за 
доделу средстава за реализацију програма 
удружења (у даљем тексту: Листа) најкасније у 
року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока 
за подношења пријава на Јавни конкурс. 
Листа се објављује на званичној интернет 
страници Општине (www.majdanpek.rs) и нa 
oглaснoj табли Општинске управе Мајданпек. 
Учесници Јавног конкурса имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију по 
утврђивању Листе у року од 3 (три) дана од дана 
њеног објављивања. 
На Листу, учесници Јавног конкурса имају право 
приговора Комисији у року од 8 (осам) дана од 
дана објављивања Листе. 
Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 
15 (петнаест) дана од дана његовог пријема. 
 
Кoнaчнa ранг листа  
Након истека рока за приговор, на основу Листе 
и разматрања приспелих приговора, Комисија 
сачињава Извештај о спроведеном поступку 
Јавног конкурса, Коначну ранг листу и предлог 
одлуке о додели средстава из буџета Општине 
удружењима за реализацију програма који су од 
јавног интереса, са предлогом приоритета у 
додели опредељених средстава. 
 
Одлука о додели средстава  
Даљи поступак за доделу средстава из буџета 
Општине удружењима за реализацију програма 
који су од јавног интереса спроводи се по 
одредбама Правилника о критеријумима и 
поступку  доделе средстава удружењима за 
реализовање програма од јавног интереса 
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/20). 
Општинско веће општине Мајданпек, на основу 
Извештаја, Коначне ранг листе и предлога 
одлуке  Комисије, доноси Одлуку о додели 
средстава за реализацију програма удружења 
који су од јавног  интереса за Општину 
Мајданпек која садржи листу подносилаца 
пријава програма и прojeкaтa за чију сe 
реализацију дoдeљуjу средства из буџета 
Општине. 
Општинско веће задржава право о одређивању 
висине средстава за финансирање или 
суфинансирање, као и право да не додели сва 
расположива средства. 
Одлука се објављује на званичној интернет 
презентацији Општине (www.majdanpek.rs), 
"Службеном листу општине Мајданпек" и 
локалним медијима, најкасније у року од 8 
(осам) дана од дана доношења. 
 
Најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана 
коначности Oдлукe изабрано удружење 
закључује са Општином Уговор о додели 
финансијских средстава кojим сe уређују 
међусобна права, обавезе и одговорности 
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уговорних страна, начин и рок за пренос 
одобрених средстава, рок за реализацију 
програма, начин извештавања о реализацији 
програма, као и друга права и обавезе 
уговорних страна. 
Корисник средстава је дужан да пре 
закључења Уговора отвори посебан 
наменски рачун код Управе за трезор, јер ће 
се пренос буџетских средстава вршити 
искључиво преко овог рачуна. 
 
 

XIII. Контакт особа у вези овог Јавног конкурса је 
Мирјана Цакић Младеновић. 
За информације можете се обратити на 
Тел. 060-3334113 
Е-маил: pomocnik.ler@majdanpek.rs 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  024 - 2  од  09.09.2021. године 
                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

 
_____________ 

 
2469 

На основу члана 8. Правилника о 
критеријумима и поступку  доделе средстава 
удружењима за реализовање програма од јавног 
интереса ("Службени лист општине Мајданпек", број 
7/20),  члaнa 8. Урeдбe о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења ("Службени гласник РС", број 
16/18) и члана 64. Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и 
42/18), Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 09.09.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за вредновање  
и праћење реализације програма удружења 

 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за вредновање и 
праћење реализације програма удружења који су од 
јавног интереса у 2021. години и финансирају се из 
буџета општиене Мајданпек. 

Комисија има 5 чланова. 
 

II 
У Комисију се именују: 
 

  Име и презиме Дужност 

1. Марио Буљубаша , за председника 

2. Никола Томић , за члана 

3. Биљана Васовић , за члана 

4. Гордана Николић , за члана 

5. Мирјана Цакић Младеновић , за члана 
 

III 
Задатак Комисије из тачке I овог Решења је 

спровођење поступка у складу са Јавним конкурсом 
за доделу средстава за реализацију програма 

удружења који су од јавног интереса у 2021. години, 
расписаним Одлуком Општинског већа општине број 
024-2 од 09.09.2021. године, као и праћење и 
контрола реализације програма, за које ће бити 
додељена средства из буџета у складу са 
Правилником о критеријумима и поступку доделе 
средстава удружењима за реализовање програма од 
јавног интереса. 
 

IV 
 Решење доставити члановима Комисије и 
архиви општине Мајданпек. 
 

V 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења 
и биће објављено на званичној интернет страници 
општине Мајданпек (www.majdanpek.rs) и 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број:  024 - 3  од  09.09.2021. године  

                                           
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
_____________ 

 
2469 

На основу члана 20. став 1 тачка 4) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
чланова 30. и 31. Закона о предшколском васпитању 
и образовању (''Службени гласник РС'', број 18/10, 
101/17, 113/17 - др.закон и 10/19), Правилника o 
критеријумима за утврђивање мањег, односно већег 
броја деце од броја који се уписује у васпитну групу 
("Службени гласник РС", број 44/11) и члана 64. став 
1. тачке 2) и 11) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), поступајући по захтеву Предшколске 
установе ''Марија Мунћан'' Мајданпек број 01-798 од 
07.09.2021. године, Општинско веће општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 09.09.2021. 
године, дoнeлo je  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Даје се сагласност Предшколској установи 
''Марија Мунћан'' Мајданпек на формирање 
васпитних група истог узраста и мешовитих 
васпитних група са мањим односно већим бројем 
деце од броја који је прописан законом у сврху 
остваривања васпитно-образовног рада по 
Годишњем плану рада Предшколске установе 
''Марија Мунћан'' Мајданпек за радну 2021-2022. 
годину. 

 
II 

Број деце у васпитним групама из тачке I 
решења je утврђен према критеријумима прописаних 
Правилником о критеријумима за утврђивање мањег, 
односно већег броја деце од броја који се уписује у 
васпитну групу ("Службени гласник РС", број 44/11), 
и то: 
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У централном објекту у Мајданпеку (Николе Тесле 5) 
 

Р.Б. ВАСПИТНА ГРУПА  УЗРАСТ ДЕЦЕ (год) 

Број деце у 
васпитној групи 

према Закону 
БРОЈ 

УПИСАНЕ 
ДЕЦЕ 

норматив 
више до 

20% 

1. 
Срeдњa јаслена група – 
Мајданпек 

1-2 12 14 15 

2. Старија јаслена група -Мајданпек 2-3 12 14 16 
3. Старија јаслена група -Мајданпек 2-3 16 19 18 
4. Млађа васпитна група-Мајданпек 3-4 20 24 24 

5. 
Срeдњa васпитна група-
Мајданпек 

4-5 24 29 25 

6. Старија група -Мајданпек 4-5,5 24 29 25 

7. 
Мешовита васпитна група - 
Мајданпек 

3-5,5 20 24 27 

 
 

У aдaптирaнoм објекту у ул. Mихajлa Пупинa Мајданпеку („КAПETAНСКA!) 
 

Р.Б. ВАСПИТНА ГРУПА  УЗРАСТ ДЕЦЕ (год) 

Број деце у 
васпитној групи 

према Закону 
БРОЈ 

УПИСАНЕ 
ДЕЦЕ 

норматив 
више до 

20% 

1. 
Мешовита васпитна група – 
Мајданпек (Кaпeтaнскa 1) 

2-5,5 15 27 19 

2. 
Мешовита васпитна група – 
Мајданпек (Кaпeтaнскa 2) 

2-5,5 15 27 17 

 
 
У издвојеном објекту у Доњем Милановцу (Цвете Николић бб)  
 

Р.Б. ВАСПИТНА ГРУПА  УЗРАСТ ДЕЦЕ (год) 

Број деце у 
васпитној групи 

према Закону 
БРОЈ 

УПИСАНЕ 
ДЕЦЕ 

норматив 
више до 

20% 

1. 
Мешовита јаслена група  
– Доњи Милановац  

1-3 12 14 14 

2. 
Мешовита вaспитнa група  
– Доњи Милановац 

3-5,5 20 24 19 

 
 

III 
Решење ступа на снагу даном доношења и oбjaвљуje сe у ''Службеном листу општине Мајданпек''. 
 

 
IV 

Решење доставити Предшколској установи ''Марија Мунћан'' Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и архиви општине Мајданпек. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  600 - 3  од  09.09.2021. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 
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2470 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 9. септембра 2021. године, 
на основу члана 19, 26 и 27. Закона о јавној својини 
(''Службени гласник РС'', број 72/11, 88/13...108/16 и 
113/17), члана 64. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), члана 3, 4. и 6. Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 3/15), донело је 
 

О Д Л У К У 
о давању фудбалског стадиона  ''Никола Паско'' 

на коришћење 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком Женском рударском 
фудбалском клубу Мајданпек даје се на коришћење 
без накнаде фудбалско игралишта и свлачионица, 
које се налазе у склопу фудбалског стадиона 
''Никола Паско'' у Мајданпеку, који се налази на 
кп.бр. 71, уписан у листу непокретности број 179 КО 
Мајданпек, на период од 2 године, без накнаде. 

 
Члан 2. 

 Фудбалски стадион ''Никола Паско'', корисник 
ЖРФК Мајданпек, користиће искључиво за 
одигравање својих утакмица у првој лиги Србије, као 
и за одигравање припремних утакмица. 
 

Члан 3. 
 Међусобна права и обавезе између општине 
Мајданпек, као носиоца права јавне својине, и ЖРФК 
Мајданпек, као корисника, у погледу начина 
коришћења наведеног објекта, регулисаће се 
посебним уговором. 
 

Члан 4. 
 Овлашћује се председник општине 
Мајданпек да потпише уговор из члана 3. ове одлуке. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења. 
 

Члан 6. 
 Одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 52/11  од  9. септембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
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