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2817 

На основу члана 64. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08 и 42/18), члана 5. Одлуке о образовању 
буџетског фонда за спровођење програма активне 
политике запошљавања општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 40/16 и 
8/19), a у склaду сa Локалним акционим планом 
запошљавања општине Мајданпек за пeриoд 2023 - 
2025. годинa ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 1/23), Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30.01.2023. годинe, донело је 
 

О Д Л У К У  
о расписивању јавног позива за организовање 

спровођења јавних радова у 2023. години  
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се садржина, 

расписивање и начин објављивања јавног позива за 
организовање спровођења јавних радова у 2023. 
години у општини Мајданпек, као и образовање 
комисије за спровођење поступка јавног позива. 

 
Члан 2. 

Средства за реализацију јавних радова сe 
oпрeдeљуjу Одлуком о буџету општине Мајданпек за 
2023. гoдину ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 34/22), у оквиру: 

Разделa 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА  
1501 – ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 
1501-0002 ПА: Мере активне политике 

запошљавања 
 

Члан 3. 
За расподелу средстава из члана 2. ове 

одлуке расписује се јавни позив за организовање 
спровођења јавних радова у 2023. години у општини 
Мајданпек. 

Јавни позив за организовање спровођења 
јавних радова у 2023. години у општини Мајданпек 
биће објављен на званичној интернет презентацији 
Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs), средствима 
јавног информисања, огласној табли Општинске 
управе општине Мајданпек и у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''.  

 
Члан 4. 

Јавни позив из члана 3. ове одлуке садржи: 
1. области спровођења јавних радова; 
2. који субјекти имају право учешћа; 
3. критеријуме за оцену поднетих пријава; 
4. рокове; 
5. информацију о документацији која се 

подноси; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. поступак избoрa; 
7. другe инфoрмaциje oд знaчaja 
 Текст Јавног позива је саставни део ове 

одлуке. 
 

Члан 5. 
За спровођење јавног позива из члана 3. ове 

одлуке образоваће се Комисија за врeднoвaњe и 
прaћeњe реализацијe ЛАПЗ општине Мајданпек, коју 
именује Општинско веће општине Мајданпек. 

 
Члан 6. 

 Oдлуку објавити у ''Службеном листу 
oпштинe Majдaнпeк''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  111-1  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2818 
На основу Одлуке о расписивању јавног 

позива за организовање спровођења јавних радова у 
2023. години (број 111-1 од 30.01.2023. године) и у 
склaду сa Локалним акционим планом запошљавања 
општине Мајданпек за пeриoд 2023 - 2025. годинa 
("Службени лист општине Мајданпек", број 1/23), 
општина Мајданпек расписује 
 

Ј А В Н И   П О З И В 
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ 

РАДОВА  
У 2023. ГОДИНИ У ОПШТИНИ МАЈДНПЕК 

 
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Јавни радови су мера активне политике 
запошљавања која предвиђа одобравање средстава 
за запошљавање незапослених лица са евиденције 
Националне службе за запошљавање (у даљем 
тексту: Национална служба) и подразумева 
спровођење активности које предузима послодавац-
извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење 
одређеног друштвеног нтереса. 
Програм јавних радова намењен је радном 
ангажовању првенствено теже запошљивих 
незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, ради очувања и унапређења 
радних способности незапослених, као и ради 
остваривања одређеног друштвеног интереса. 
Послодавац - извођач јавног рада може 
организовати спровођење јавних радова на којима се 
ангажују остала незапослена лица само под условом 
да у укупном броју незапослених лица укључених у 
програм јавних радова има најмање 30% 
незапослених лица по појединачној пријави,
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која припадају следећим категоријама теже 
запошљивих: 

1) млади до 30 година старости 
2) жене; 
3) лица која посао траже дуже од 12 месеци. 
4) лица без квалификација/са ниским 

квалификацијама; 
5) вишкови запослених; 
6) радно способни корисници новчане 

социјалне помоћи; 
Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног 
рада кога одређује Општина Мајданпек на основу 
јавног позива. 
Максимална дужина трајања јавног рада је 12 
месеци, у складу са расположивим финансијским 
средствима.                                                                  
Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за 
спровођење јавног рада која садржи:  

 основне податке о подносиоцу,  
 опис јавног рада и активности за његово 

спровођење (термин план),  
 структуру лица која се ангажују (ниво 

образовања, број, податак о радном ангажовању 
лица из групе теже заоишљивих),  

 износ средства потребних за реализацију 
јавног рада, 

 изворе финансирања 
   

II НАЧИН И РOКOВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ 
 

Пријава сe подноси Општини Мајданпек непосредно 
на писарници ОУ Мајданпек, или званичном поштом 
на прописаном обрасцу, на адре су: 

Општина Мајданпек 
Комисија за врeднoвaњe и прaћeњe реализацијe 

ЛАПЗ  
Светог Саве бб 

19250 Мајданпек 
са назнаком:  

„ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2023.ГОДИНИ“ 
 
Образац пријаве се може добити на писарници 
Општинске управе општине Мајданпек или преузети 
са званичне интернет презентације општине 
Мајданпек: www.majdanpek.rs. 
 
Рокови за  подношења пријаве 
Крајњи рок за подношење пријава је 2. фебруар 
2023. годинe.   
Благовременом се сматра пријава, која је примљена 
и оверена печатом пријема у писарници 
Општинске управе (на наведеној адреси), најкасније 
до 12,00 часова последњег дана рока, без обзира на 
начин приспећа.  
Пријаве достављене е-маилом или факсом неће 
бити разматране.  
Неблаговремене пријаве ће бити одбачене. 
 
Контакт особа у вези овог Јавног позива је  Мирјана 
Цакић Младеновић    
 
За информације можете се обратити на: 
телефон: 060 333 41 13   
е-маил: predsednistvo@opstinamajdanpek.rs   

 
 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
  
Одлука о одобравању средстава за спровођење 
јавних радова доноси се на основу провере и 
бодовања поднете пријаве за спровођење јавног 
рада. 
Непотпуна документација неће се узимати у 
разматрање. 
 
Провера поднетих пријава 
Општина Мајданпек врши проверу поднетих пријава, 
односно проверу испуњености услова јавног позива 
и приложене документације. 
Пријем, обраду, проверу поднетих захтева, односно 
проверу испуњености услова Јавног позива и 
приложене документације врши Комисија за 
вредновање и праћење реализације програма из 
ЛАПЗ општине Мајданпек за 2023.годину (у даљем 
тексту: Комисија) образована решењем Општинског 
већа општине Мајданпек у року од 7 (сeдaм) дана од 
дана истека рока за подношење пријава по јавном 
позиву, о чему сачињава записник, ранг листа и 
образложен предлог за одобравање спровођења 
јавних радова Општинском већу. 
 
Бодовање поднетих пријава 
Комисија приликом бодовања доспелих пријава 
узима у обзир следећe критеријумe:  

 оправданост спровођења јавног рада 
 укупан планирани број незапослених лица 

која ће бити радно ангажована. 
 планиран број лица из групе теже 

запошљивих која ће бити радно ангажована 
 дужина трајања јавног рада 
 учешће подносиоца захтева у финансирању 

јавног рада,  
Општина Мајданпек задржава право да приликом 
одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију 
дужине трајања и/или броја лица, у складу са 
расположивим износом средстава који је опредељен 
за реализацију ове мере активне политике 
запошљавања. 
 
Одлука о одобравању средстава за спровођење 
јавних радова 
Одлуку о одобравању средстава за спровођења 
јавних радова доноси Општинско веће општине 
Мајданпек на oбрaзлoжeн предлог Комисије, у року 
од максимално 14 (чeтрнaeст) дана од дана истека 
рока за подношење пријава по јавном позиву. 
 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
 
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након 
донете одлуке о одобравању средстава за 
спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о 
спровођењу јавног рада, закључи уговор о 
привременим  и  повременим пословима са 
изабраним незапосленим лицима саевиденције не 
запослених. 
 
Општина Мајданпек и послодавац-извођач којем су 
одобрена средства за спровођење  јавног рада нa 
oснoву Одлуке о одобравању средстава за 
спровођење јавнох радова закључују уговор кojим ће 
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сe уредити међусобна права, обавезе и 
одговорности уговорних страна, начин и рок 
рeaлизaциje, као и друга питaњa oд знaчaja зa 
рeaлизaциjу прoгрaмa jaвних рaдoвa у 2023.гoдини. 
 
Документација за закључивање уговора о 
спровођењу јавног рада: 

 уговори о привременим и повременим 
пословима са незапосленим лицима, као доказ о 
ангажовању лица на јавном раду; 

 нови термин план оверен од стране 
послодавца-извођача јавног рада, уколико је у 
поступку разматрања пријаве за спровођење јавног 
рада извршена корекција броја лица 
и/или дужине трајања јавног рада; 

 спецификација средстава - материјала за 
рад, у складу са одобреним средствима за 
накнаду трошкова спровођења јавног рада; 

 потврда о отвореном наменском рачуну 
који се води код Управе за трезор и картон 
депонованих потписа наменског рачуна; 
 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 
 
Општина Мајданпек и послодавац-извођач јавног 
рада закључују уговор којим се 
уређују међусобна права и обавезе. 
 
Између осталог, обавезе послодавца-извођач јавног 
рада су да: 

 Општини Мајданпек омогући увид у сву 
потребну документацију везану за ток и спровођење 
јавног рада у сврху контроле реализације уговорних 
обавеза; 

 месечно Општини Мајданпек доставља 
извештаје о спровођењу јавног рада на прописаним 
обрасцима за извештавање у за то утврђеним 
роковима и са доказима о наменском утрошку 
одобрених средстава; 

 месечно врши исплату накнаде лицима 
ангажованим на јавном раду у законским роковима 
на текући рачун лица; 

 организује заштиту и безбедност на раду 
запослених, у складу са законом и захтевом 
стандарда за конкретне послове јавног рада; 

 обавести Oпштину Мајданпек о свим 
променама које су од значаја за реализацију уговора, 
у року од осам дана од дана настанка промене. 
У случају да послодавац-извођач јавног рада не 
реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је 
да врати исплаћена средства увећана за законску 
затезну камату од датума преноса средстава, у 
складу са уговором. 

 
Обавезе Општине су да:  

 након пријема месечног извештаја о 
спровођењу јавног рада на прописаним обрасцима 
за извештавање и пратеће документације, у за то 
утврђеним роковима, изврши њихову контролу; 

 изврши пренос средстава на наменски 
рачун послодавца-извођача јавног рада у износу за 
који је конролом утврђено да је послодавац – 
извођач рада наменски користио у извештајном 
периоду. 
 

Уколико Послодавац – извођач јавног рада 
не достави доказе о наменском утрошку средстава 
за период за који је поднео извештаје, Општина ће 
обуставити исплату средстава по основу уговора, до 
достављања тражених и потребних доказа. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  111-2  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2819 
 
На основу члана 64. Статута општине 

Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08 и 42/18), члана 5. Одлуке о расписивању 
Јавног позива за организовање спровођења јавних 
радова у 2022. години у општини Мајданпек (број 
111-8/2021 oд 29.12.2021. гoдинe), a у склaду сa 
Локалним акционим планом запошљавања општине 
Мајданпек за пeриoд 2023 - 2025. године ("Службени 
лист општине Мајданпек", број 1/23), Општинско веће 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30.01.2023. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за врeднoвaњe и 

прaћeњe реализацијe ЛАПЗ  
 

I 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за врeднoвaњe и 

прaћeњe реализацијe ЛАПЗ општине Мајданпек. 
  

II 
У Комисију се именују: 

  Име и презиме Дужност 

1. Лидија Бинђеско , за председника 

2. Дејан Ђорђевић , за члана 

3. Гордана Николић , за члана 

4. Данијел Стојановић , за члана 

5. Мирјана Цакић Младеновић , за члана 
 
II 

Задатак Комисије из тачке I овог Решења, у 
складу са Локалним акционим планом запошљавања 
општине Мајданпек за пeриoд 2023 - 2025. годинa 
("Службени лист општине Мајданпек", број 1/23), је 
спровођење административних процедура за 
реализацију Јавног позива за организовање 
спровођења јавних радова у 2023. години, број 
111-2 од 30.01.2023. године. 

 
III 

 Решење доставити члановима Комисије и 
архиви општине Мајданпек. 
 

IV 
 Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  111-3  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2820 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. године, 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Рукометном клубу ''Мајданпек'' Мајданпек, 
одобрава се Програм којим се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2023. годину, под називом ''Редован 
годишњи програм РК Мајданпек''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 2.200.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-1  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2821 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. 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 2023. годину, под 
називом ''Редован годишњи програм ОК „Мајдапек 
ФБЦ“''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 2.100.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-2  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2822 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. године, 
донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Боксерском клубу ''Минерс'' Мајданпек, 

одобрава се Програм којим се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2023. годину, под називом ''Редован 
годишњи програм БК Минерс''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 1.250.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-3  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2823 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. године, 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Спортском фудбалском удружењу ''Рудар 
1934'' из Доњег Милановца, одобрава се Програм 
којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2023. 
годину, под називом ''Редован годишњи програм 
СФУ Рудар 1934''. 

 

II 
За реализацију овог програма одобравају се 

новчана средства у износу од 2.000.000,00 динара. 

III 
Средства за реализацију овог програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-4  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2824 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. 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 2023. 
годину, под називом ''Редован годишњи програм 
ЖРФК Мајданпек''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 800.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 3/9-5  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2825 
 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. 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 2023. 
годину, под називом ''Редован годишњи програм 
ОФК Пореч 1932''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 1.650.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-6  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2826 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. године, 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалском клубу Рудна Глава из Рудне 
Главе, одобрава се Програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2023. годину, под називом 
''Редован годишњи програм ФК Рудна Глава''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 1.500.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-7  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 
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2827 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. године, 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалском клубу Близна из Близне, 
одобрава се Програм којим се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2023. годину, под називом ''Редован 
годишњи програм ФК Близна''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 1.500.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-8  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2828 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. године, 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалском клубу ''Полом Лесково'' из 
Лескова, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Мајданпек за 2023. годину, под 
називом ''Редован годишњи програм ФК Полом 
Лесково''. 

II 
За реализацију овог програма одобравају се 

новчана средства у износу од 1.500.000,00 динара. 
 

III 
Средства за реализацију овог програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-9  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2829 
 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. године, 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалском клубу ''Раднички Клокочевац'' из 
Клокочевца, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
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области спорта у општини Мајданпек за 2023. 
годину, под називом ''Редован годишњи програм ФК 
Раднички Клокочевац''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 1.500.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-10  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2830 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. године, 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Клубу малог фудбала ''Минерс'' из 
Мајданпека, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Мајданпек за 2023. годину, под 
називом ''Редован годишњи програм КМФ Минерс''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 900.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-11  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2831 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. године, 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Шаховском клубу ''Мајданпек'' из Мајданпека, 
одобрава се Програм којим се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2023. годину, под називом ''Редован 
годишњи програм ШК Мајданпек''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 650.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-12  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2832 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. године, 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Кошаркашком клубу ''Златара Мајданпек'' из 
Мајданпека, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Мајданпек за 2023. годину, под 
називом ''Годишњи програм КК Златара Мајданпек''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 500.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-13  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

 
2833 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. 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 2023. годину, под 
називом ''Редован годишњи програм КСР Штука''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 400.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-14  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2834 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 
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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 
27.12.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Једриличарском клубу ''Ђердап'' Доњи 
Милановац, одобрава се Програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Мајданпек за 2023. годину, под 
називом ''Редован годишњи програм АЈК Ђердап''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 350.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-15  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2835 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. 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 2023. годину, под 
називом ''Редован годишњи програм ОК Пореч''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 300.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-16  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2836 
 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. 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 2023. годину, под називом ''Редован 
годишњи програм: Предлагање годишњих програма 
организација у области спорта са теруторије 
општине Мајданпек; Праћење реализације програма; 
Реализација активности предвиђене програмом 
развоја спорта у општини, програмом рада ССОМ и 
обавезе које проистичу из Статута ССОМ;  
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Организација традиционалне манифестације Сеоска 
спортска олимпијада''. 

 
II 

За реализацију овог програма одобравају се 
новчана средства у износу од 5.000.000,00 динара. 

III 
Средства за реализацију овог програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
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 - 3/9-17  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2837 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.01.2023. 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 27.12.2022. 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 2023. 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 2023. 
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 - 3/9-18  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 

2838 
На основу члана 58. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/16, 
113/17, 95/18 и 114/21), члана 5. Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицма локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/16, 
113/17 и 12/22), члана 4. Уредбе о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима за опис 
радних места намештеника у аутономним 
покрајинама и јединицма локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'', број 88/16, 113/17, 95/18, 
86/19,157/20 и 123/21) и члана 43. Одлуке о 
општинској управи (''Службени лист општина'', број 
15/04, 3/05, 12/05, 5/06 и ''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 8/08,  10/08 ,  2/10,  9/12, 16/13, 
21/13, 12/17 и 15/22), Општинско веће општине 
Мајданпек, на предлог Начелника Општинске управе 
општине Мајданпек, дана 30. јануара 2023. године, 
усвојило је  
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији 
радних места  у Општинској управи општине 

Мајданпек 
 

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19, 38/19, 31/20, 34/21, 1/22,  
21/22, 26/22 и 33/22), у члану 31.радно место на 
редном броју 10в ''Административно - евиденциони и 
канцеларијски послови заменика матичара матичног 
подручја Мајданпек'', мења се и гласи: 

 
''10в. Административно - евиденциони и 

канцеларијски послови заменика матичара 
матичног подручја Мајданпек 
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Звање: Млађи саветник                                                                                            
број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове који се 
односе на вођење матичних књига о личним 
стањима грађана (рођених, умрлих, венчаних и 
књига држављана), ажурирање, односно промене 
чињеница које се уписују у матичне књиге,  припрему  
за  закључење брака и обављање венчања, 
издавање јавних исправа извода и уверења на 
основу матичних књига и књига држављана, послове 
који се односе на припрему података за ажурирање 
бирачког списка, води одговарајуће регистре за 
матичне књиге, уноси податке из матичних књига у 
Регистар матичних књига као јединствену базу 
података о личном стању грађана која се води у 
електронском облику и чување другог примерка 
матичних књига, израђује нацрте решења о 
изношењу матичних књига ван службених 
просторија, израђује нацрте решења о исправкама  у 
матичним  књигама и књизи држављана, обавља 
послове који се односе на заштиту података о 
личности у Општинској управи општине Мајданпек у 
складу са прописима који регулишу ову област, 
обавља статистичко-евиденционе послове из домена 
родне равноправности, обавља координацију у раду 
матичара, по потреби замењује запосленог који 
обавља послове везане за лична стања грађана, 
обавља и друге послове које му одреди шеф 
одељења или начелник Општинске управе. 

 
Услови: Стечено високо образовање из 

научне области правних, економских, педагошких, 
политичких и социолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, завршен приправнички стаж или најмање 
пет година проведених у радном односу у органима 
аутономне покрајине и јединица локалне 
самоуправе, положен државни стручни испит, 
положен посебан испит за матичара, овлашћење за 
обављање послова матичара као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.'' 

 
Члан 2. 

У члану 34. после радног места на редном 
броју 16. додаје се ново радно место под редним 
бројем 16а које гласи: 

 
''16а Послови заштите животне средине 
Звање – сарадник                                                                                                      

број службеника: 1 
Опис послова: Обавља послове у складу са 

одредбама Закона о заштити животне средине, 
Закона о процени утицаја на животну средину, 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину и Закона о управљању отпадом. Спроводи 
управни поступак по Закону о управљању отпадом, 
при издавању дозвола за управљање отпадом, 
издавању дозвола за обављање делатности 
нарочито опасних хемикалија по Закону о 
хемикалијама. Учествује у поступку издавања 
интегрисане дозволе за рад постројења и 
активности, спроводи поступак по Закону о заштити 
ваздуха при издавању дозвола за рад стационарних 

извора загађивања. Спроводи управни поступак у 
складу са одредбама Закона о процени утицаја 
пројеката на животну средину за пројекте за које 
одобрење за изградњу издаје општинска управа, 
даје мишљење на одлуке о изради, односно 
неизради стратешке процене утицаја на животну 
средину планова или програма и даје оцену на 
Извештај о стратешкој процени утицаја плана или 
програма на животну средину. Спроводи управни 
поступак при издавању интегрисане дозволе за 
објекте - пројекте за које одобрење за изградњу даје 
општинска управа сходно Закону о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања животне 
средине, води управни поступак по Закону о 
управљању отпадом и Закону о амбалажи и 
амбалажном отпаду – при издавању дозволе за 
сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 
одлагање инертног и неопасног отпада; издаје 
потврде о изузимању од обавезе прибављања 
дозволе сагласно закону; израђује нацрте решења о 
одузимању дозволе; врши ревизију издате дозволе 
по службеној дужности и даје мишљење на захтев 
надлежног Министарства у поступку издавања 
дозвола за управљање отпадом. Издаје дозволе за 
обављање делатности нарочито опасних хемикалија 
по Закону о хемикалијама.  Доставља извештаје 
надлежном Министарству и Агенцији за заштиту 
животне средине, утврђује мере и услове заштите од 
буке, води Локални регистар загађивања, учествује у 
раду радних тела и комисија, врши и друге послове 
које му одреди шеф одељења и начелник Општинске 
управе. 

 

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области заштите животне средине, 
инжењерства заштите животне средине и заштите на 
раду, правних, економских, педагошких и 
социолошких наука, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године или виша стручна 
спрема, положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.'' 

 
Члан 3. 

 У члану 37. радно место на редном броју 25. 
''Послови економског развоја и послови у области 
туризма, трговине, угоститељства и занатства '', 
мења се и гласи: 

   ''25. Послови економског развоја и 
послови у области туризма, трговине,  
угоститељства и занатства '' 

  Звање: сарадник                                                                                                      
број извршилаца: 1 

Опис послова: Анализира, прикупља и 
обрађује информације и податке потребне за израду 
стратешких докумената и израђује прилоге за 
релевантна стратешка документа; прати реализацију 
стратешких докумената за подстицање и 
усмеравање локалног економског развоја; обавља 
послове прикупљања, обраде и анализе података, 
формирања и ажурирања базе података пословних 
информација од значаја за локални економски 
развој; прати домаће и међународне конкурсе, и 
обавља аналитичко-оперативне послове који се 
односе на припрему и реализацију развојних 
пројеката, 
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обезбеђење додатних финансијских средстава, 
помоћ и подршку потенцијалним инвеститорима и 
предузетницима у домену улагања и отварања 
предузећа; сарађује са Националном службом за 
запошљавање у реализацији мера активне политике 
запошљавања; учествује и реализује активности 
подршке локалној заједници за ширење постојећих и 
заснивање нових бизниса; обавља послове у вези са 
мониторингом и евалуацијом спровођења пројеката 
и припремом извештаја о пројектима одрживог 
економског развоја; остварује комуникацију са 
надлежним установама и институцијама на 
локалном, регионалном, покрајинском и републичком 
нивоу, привредним субјектима и пословним 
удружењима, невладиним организацијама и 
донаторима; прати стање, прикупља податке и 
израђује анализе у области туризма, трговине, 
угоститељства и занатства; припрема планове и 
мере за подстицање развоја туризма; предузима 
активности у циљу промоције туристичке понуде; 
води регистар смештаја домаће радиности за 
територију општине спроводи управни поступак 
везано за разврставање у категорије у складу са 
Законом о туризму; утврђује услове за издавање 
одобрења и води евиденцију о обављању 
угоститељске делатности;  припрема нацрте аката 
којима се регулише радно време трговинских и 
угоститељских објеката и коришћење простора на 
јавној површини испред трговинских и угоститељских 
објеката; издаје уверења о чињеницама о којима се 
водила евиденција у регистру радњи, обавља и 
друге послове које му одреди шеф одељења и 
начелник Општинске управе. 

 
Услови: Стечено високо образовање из 

научне области економских, правних, биотехничких 
наука односно интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних, трансдисциплинарних 
студијских програма (област туризмологије, 
предузетништва), индустријског инжењерства и 
менаџмента и саобраћајног инжењерства на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године или 
виша стручна спрема, положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства у струци 
као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.'' 

 
Члан 4. 

           У члану 39. на редном броју радних места 29. 
услови за рад мењају се и гласе: 

Услови: Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању, правног, економског 
електротехничког или рударског смера, гимназије, 
положен државни стручни испит. најмање пет година 
радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места''. 

На редном броју радних места 30. услови за 
рад мењају се и гласе: 

''Услови: Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању, архивско-музејског и 
преводилачког, машинског, грађевинског  или 
рударског смера, гимназије, положен државни 
стручни испит и најмање пет године радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.'' 

Члан 5. 

У члану 44. радно место на редном броју 53. 
''Административно технички и информатички 
послови'', брише се. 

 
Члан 6. 

Компетенције потребне за обављање 
послова радних места утврђене овим правилником 
садржане су у обрасцу компетенција у прилогу овог 
Правилника и чине његов саставни део.  

 
Члан 7. 

          Правилник истовремено објавити на огласној 
табли Општинске управе општине Мајданпек и у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  112 - 5  од  30. јануара  2023. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

___________ 
2839 

На основу члана 51. а у вези  члана 19. став 
1. члана 26. став 1. и члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), 
члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18) и члана 
3. 4. и 6. Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 3/15), 
Општинско веће општине Мајданпек, на захтев 
Опште болнице Мајданпек, на седници одржаној 
дана 30.01.2023. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
о давању на коришћење непокретности 

у јавној својини општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком дају се на коришћење без 

накнаде, Општој болници Мајданпек, на период од 2 
године следеће непокретности у јавној својини 
општине Мајданпек : 

- Двособан стан површине 59 m², у улици 
Кнеза Милоша, број 10/20, у Мајданпеку, на 
катастарској парцели број 615/14 КО Мајданпек 
уписаној у лист непокретности број 343 КО 
Мајданпек и  

- Трособан стан површине 71 m², у улици 
Карађорђева број 52/54, у Мајданпеку, на 
катастарској парцели број 158 КО Мајданпек 
уписаној у лист непокретности број 193 КО 
Мајданпек. 

 
Члан 2. 

У циљу пружања  и унапређења адекватне 
здравствене заштите грађанима на територији 
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општине Мајданпек, непокретности из члана 1. ове 
Одлуке дају се на коришћење ради решавања 
стамбених потреба доктора специјалиста са којима 
ће Општа болница Мајданпек засновати радни однос 
и чије је место пребивалишта ван општине 
Мајданпек. 
 

Члан 3. 
           Међусобна права и обавезе између општине 
Мајданпек и Опште болнице у погледу начина 
коришћења наведених непокретности, текућег 
одржавања, унапређивања, као и извршавања 
законских и других обавеза, биће регулисана 
посебним уговором.  
 Општина Мајданпек отказаће Уговор у 
случају престанка потребе за даљим коришћењем, у 
случају ненаменског коришћења као и у другим 
случајевима предвиђеним овом одлуком, уговором и 
законом. 
 

Члан 4. 
          Овлашћује се Председник општине да након 
прибављеног мишљења Правобраниоца општине 
Мајданпек у име општине закључи Уговор из члана 
3. ове Одлуке.  
 

Члан 5. 
         Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења. 
 

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

Члан 7. 
         Одлуку доставити: Општој болници Мајданпек, 
Правобраниоцу општине Мајданпек, Oпштинској 
управи општине Мајданпек и архиви. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
III Број:  360-1/2023  од  30. јануара 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
___________ 
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