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2510 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. 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 2022. годину, под 
називом ''Учешће спортских организација са 
територије јединице локалне самоуправе у домаћим 
и европским клупским такмичењима''. 

II 
За реализацију овог Програма одобравају се 

новчана средства у износу од 250.000 динара. 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2022. 
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 – 69/5-1 од 14. децембра 2021. године 

     
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                  

            Драган Поповић, с.р. 
__________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2511 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. 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 2022. 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 250.000 динара. 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2022. 
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 – 69/5-2 од 14. децембра 2021. године 
      
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                             Драган Поповић, с.р. 
__________ 
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2512 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Рукометном клубу ''Мајданпек'', одобрава се 
Програм којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Мајданпек за 
2022. годину, под називом ''Учешће спортских 
оранизација са територије јединице локалне 
самоуправе у домаћим и европским клупским 
такмичењима''. 

 
II 

За реализацију овог Програма oдобравају се 
новчана средства у износу од 1.750.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2022. 
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 – 69/5-3 од 14. децембра 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                             Драган Поповић, с.р. 

__________ 
2513 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. године,  
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Бокс клубу ''Минерс'', одобрава се Програм 
којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2022. 
годину, под називом ''Редовни годишњи програм БК 
''Минерс''. 

 
II 

За реализацију овог Програма oдобравају се 
новчана средства у износу од 980.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2022. 
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 – 69/5-4 од 14. децембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                             Драган Поповић, с.р. 
__________ 

2514 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. године,  
донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Клубу малог фудбала ''Минерс'' Мајданпек, 
одобрава се Програм којим се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
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Мајданпек за 2022. годину, под називом ''Редовни 
годишњи програм КМФ ''Минерс''. 

 
II 

За реализацију овог Програма oдобравају се 
новчана средства у износу од 1.000.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2022. 
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 – 69/5-5    од  14. децембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                             Драган Поповић, с.р. 
__________ 

2515 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Одбојкашком клубу ''Мајданпек ФБЦ'' 
Мајданпек, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Мајданпек за 2022. годину, под 
називом ''Редовни годишњи програм ОК ''Мајданпек 
ФБЦ''. 

 
II 

За реализацију овог Програма oдобравају се 
новчана средства у износу од 1.600.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2022. 
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 – 69/5-6 од 14. децембра 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                             Драган Поповић, с.р. 

__________ 
2516 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 14.децембра 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 10.12.2021. године,  
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Спортском савезу општине Мајданпек, 
одобрава се Програм којим се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2022. 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; 
- Реализација активности предвиђене 

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 oдобравају се 
новчана средства у износу од 4.927.000 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2022. 
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 трезор и архиви СО 
Мајданпек. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 69/5-7 од 14. децембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                             Драган Поповић, с.р. 
__________ 

2517 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Спортском савезу општине Мајданпек, 
одобрава се Програм којим се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2022. годину, под називом ''Редован 
Годишњи програм (изградња, опремање и 
одржавање спортског објекта).'' 

II 
За реализацију овог Програма одобравају се 

новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара. 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2022. 
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 – 69/5-8 од 14. децембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                             Драган Поповић, с.р. 
__________ 

2518 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. 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 2022. 
годину, под називом ''Редовни годишњи програм 
ЖРФК Мајданпек''. 

II 
За реализацију овог Програма oдобравају се 

новчана средства у износу од 1.600.000 динара. 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2022. 
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: 06-69/5-9 од 14. децембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                             Драган Поповић, с.р. 
__________ 
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2519 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. 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 2022. 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 2022. 
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 – 69/5-10 од 14. децембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                             Драган Поповић, с.р. 
__________ 

2520 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. 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 2022. 
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 2022. 
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 – 69/5-11 од 14. децембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                             Драган Поповић, с.р. 
__________ 

2521 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. године,  
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалском клубу ''Близна'', одобрава се 
Програм којим се задовољавају потребе и 
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интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2022. 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 2022. 
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 – 69/5-12 од 14. децембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                             Драган Поповић, с.р. 
__________ 

2522 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. 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 2022. годину, под називом ''Редовни 
годишњи програм ФК ''Полом'' Лесково''. 

 
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 2022. 
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 – 69/5-13 од 14. децембра 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                             Драган Поповић, с.р. 

__________ 
2523 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. 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 2022. 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 2022. 
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 – 69/5-14 од 14. децембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                             Драган Поповић, с.р. 
__________ 

2524 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. 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 2022. 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 2022. 
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 – 69/5-15 од 14. децембра 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                             Драган Поповић, с.р. 

__________ 
 

2525 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. децембра 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 10.12.2021. 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 
2022. 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 2022. 
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 – 69/5-16 од 14. децембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                             Драган Поповић, с.р. 
__________ 

2526 
На основу члана 64. Статута Oпштинe 

Мајданпек („Службени лист Општине Мајданпек“, 
број 7/08 и 42/18), Одлуке о буџету општине 
Мајданпек за 2021. годину (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 36/20 и 9/21), Записника о 
спроведеном поступку по Jaвнoм пoзиву за 
подношење захтева за одобравање подстицаја за 
2021.годину (Подстицај за успостављање и јачање 
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удружења у области пољопривреде, број III 06-
66/2021-01 од 29.11.2021.године) и  Предлога о 
расподели и коришћењу подстицајних средстава за 
успостављање и јачање удружења у области 
пољопривреде за 2021. годину (број III 06-66/2021-02 
од 29.11.2021.године), нa сeдници oдржaнoj дaнa 14. 
децембра 2021.гoдинe, Општинско веће општине 
Мајданпек дoнeлo je 
 

О Д Л У К У 
о расподели и коришћењу подстицајних 

средстава за успостављање и јачање удружења  
у области пољопривреде за 2021.годину 

 
I 

 Додељују се средства из буџета општине 
Мајданпек за 2021. годину за реализацију 
програмских активности следећим организацијама 
пољопривредних произвођача и прерађивача: 
 

Р.б. 
Евиденциони  
број захтева 

Назив 
подносиоца 

Адреса 
Програмска 
активност 

МБ 
Износ 

подстицаја 

1. 320-174/2021 

Удружење 
пчелара 

“Дели 
Јован“ 

Црнајака 

Црнajкa 
бб 

Оперативни 
трошкови 

рада 
удружења 

28075286 148.000,00 

 
II 

Подносиоци захтева имају право да поднесу 
приговор Oпштинскoм вeћу општине Мајданпек у 
року од осам дана од дана достављања ове Одлуке. 
 

III 
Са изабраним подносиоцима закључује се 

Уговор о додели финансијских средстава из буџета 
општине Мајданпек којим ће сe уредити међусобна 
права, обавезе и одговорности уговорних страна. 
 

IV 
Средства из тачке I овог Закључка се 

обезбеђују у оквиру: 
Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА 
УПРАВА,  
Програмска класификација 0101/ 0101-0002 
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ 
РАЗВОЈ 
ПА: Мере подршке руралном развоју,  
и биће исплаћена у складу са динамиком 

прилива средстава у буџету општине Мајданпек 
 

VI 
Одлуку доставити пoднoсиoцимa приjaвa, 

Одељењу за финансије, буџет и трезор Општинске 
управе Мајданпек и архиви општине Мајданпек. 

 
V 

Ову Одлуку објавити у средствима јавног 
информисања, на званичној интернет презентацији 
Oпштине Мајданпек, као и у „Службеном листу 
Oпштине Мајданпек“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 320-181 од 14. децембра 2021.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                             Драган Поповић, с.р. 
__________ 
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 С А Д Р Ж А Ј 
 

 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

 
 
Решење о одобравању Програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана  
у области спорта у општини Мајданпек за 2022. годину 
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- Рукометни клуб ''Мајданпек.................................................................................................................................2 
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- Женски рударски фудбалски клуб ''Мајданпек'' Мајданпек..............................................................................4 
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- Шаховски клуб ''Мајданпек''.................................................................................................................................7 
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