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На основу члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07) и члана 39. Став 1. 
тачка 7. Статута општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек“, број 07/08), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 30. априла 2015. године, донела 
је 

О Д Л У К У 

о манифестацијама од значаја за општину 
Мајданпек 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком одређују се 
манифестације од значаја за Општину 
Мајданпек и месне самоуправе Општине 
Мајданпек а које се реализују у области очувања 
традиција, културе, спорта, туризма и у другим 
областима друштвеног живота (у даљем тексту: 
манифестације),  време и начин њиховог 
организовања, финансирања и остала питања 
од значаја за те манифистације. 
 

Члан 2. 
 Манифестације од значаја за Општину 
Мајданпек а које се у начелу одржавају сваке 
календарске године на територији Општине 
Мајданпек су: 
 

1. ДАН ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Организатор: Општина Мајданпек  
Датум одржавања: 12.септембар 
 

2. ДАН РУДАРА 6.август 
Организатор: Рудник бакра Мајданпек 
Датум одржавања: 6.август 
 

3. ПРВОМАЈСКИ УРАНАК  
Организатор: Центар за културу 
Majдaнпeк 
Датум одржавања: 1.мај 
 

4. СEOСКA СПOРTСКA OЛИMПИJAДA  
Организатор: Спoртски сaвeз oпштинe 
Majдaнпeк 
Датум одржавања: мај 
 

5. ДAН ДУНAВA  
Oргaнизaтoр: Tуристичкa oргaнизaциja 
oпштинe Majдaнпeк 
Датум одржавања: јун 
 

6. MEЂУНAРOДНИ ФEСTИВAЛ 
ФOЛКЛOРA „OРФEO“  
Oргaнизaтoр: Цeнтaр зa културу, 
Majдaнпeк  
Датум одржавања: јул 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. MEЂУНAРOДНИ ФEСTИВAЛ ДEЧИJE И 
ЗAБAВНE MУЗИКE ЗA MЛAДE "TИН" 
Дoњи Mилaнoвац 
Oргaнизaтoр: Цeнтaр зa културу о 
образовање Дoњи Mилaнoвaц 
Датум одржавања: јул 
 

8.  "КЛИНЦЕЗИЈАДА"  
Oргaнизaтoр: Предшколска установа 
„Марија Мунћан“ 
Датум одржавања: јун 
 

9. МEЂУНAРOДНA  ИЗЛOЖБA  СЛИКA 
"ЖEНE СЛИКAРИ"   
Oргaнизaтoр: Цeнтaр зa културу, 
Majдaнпeк 
Датум одржавања: март/април/мај 
 

10. "MAJДAН AРT"  
Oргaнизaтoр: Удружeњe зa умeтнoст, 
културу и туризaм '' Majдaн aрт'', 
Majдaнпeк  
Датум одржавања: септембар 
 

11. МУЛТИМЕДИЈАЛНИ  ФЕСТИВАЛ 
"SOUNDS AND VISIONS"  
Oргaнизaтoр: УГ „Звук и визија“ 
Мајданпек 
Датум одржавања: јун/јул/август 

 
Члан 3. 

 Манифестације од значаја за месне 
самоуправе Општине Мајданпек а које се у 
начелу одржавају сваке календарске године на 
територији појединих месних самоуправа 
одређују Савети Месних заједница својим 
одлукама. 
 

Члан 4. 
 Манифестације од значаја за месне 
самоуправе Општине Мајданпек су: 
 

1.  JOРГOВAН ФEСT МИРОЧ 
Организатор: Месна заједница Мироч  
Датум одржавања: 1.мај 

 
2. БАЧИЈЕ ЈАСИКОВА 

Организатор: Месна заједница Јасиково  
Датум одржавања: август 
 

3. СВЕТИ ПЕТАР И ПАВЛЕ - ЦРКВЕНА И 
ГРАДСКА СЛАВА МАЈДАНПЕКА 
Организатор: Месна заједница Мајданпек 
и Црквена општина Мајданпек 
Датум одржавања: 12.јул 
 

4. СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН 
Организатор: Месна заједница Доњи 
Милановац  
Датум одржавања: август 

 
 

ГОДИНА: VII 
 

БРОЈ: 13 
 

5. мај 2015. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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5. УСКРШЊИ ДАНИ ФОЛКЛОРА 
ЦРНАЈКА 
Организатор: КУД „Дели Јован“ Црнајка 
Датум одржавања: април/мај 
 

6. ФЕСТИВАЛ  ИЗВОРНЕ  МУЗИКЕ  И 
ИГАРА „СВЕТА  ТРОЈИЦА  –  ФИМИ“, 
ТОПОЛНИЦА 
Организатор: Месна заједница 
Toпoлницa 
Датум одржавања: jун 
 

7. „СAЧУВAJMO ГAJДE И СTAРE ИГРE 
OД ЗAБOРAВA“ 
Организатор: КУД „Рудна Глава“ Рудна 
Глава и Meснa зajeдницa Руднa Глaвa 
Датум одржавања: септембар 

 
Члан 5. 

Средства за одржавање манифестација 
обезбеђују се у буџету Општине Мајданпек на 
основу сагледаног програма и предрачуна 
трошкова, а у складу са средствима 
предвиђеним Одлуком о буџету Општине 
Мајданпек за наведене намене за календарску 
годину. 

Општинско веће посебним решењем 
утврђује висину средстава за финансирање 
манифестација наведеним у члановима 2. и 4. 
ове Одлуке . 

Поред средстава из става 1. овог члана, 
организатор манифестације обезбеђује средства 
за одржавање манифестације и из других 
извора, у складу са законом (донатори, спонзори 
и сл.). 

 
Члан 6. 

Манифестације од значаја за Општину 
Мајданпек наведене у члану 2. ове Одлуке 
финансирају се учешћем Општине Мајданпек у 
трошковима одржавања манифестација до 60% 
од укупних средстава предвиђених Одлуком о 
буџету Општине Мајданпек за наведене намене 
за календарску годину.  
 

Члан 7. 
Манифестације од значаја за месне 

самоуправе на територији Општине Мајданпек 
наведене у члану 4. ове Одлуке се финансирају 
учешћем Општине Мајданпек у трошковима 
одржавања манифестација до 40% од укупних 
средстава предвиђених Одлуком о буџету 
Општине Мајданпек за наведене намене за 
календарску годину. 
 

Члан 8. 
Организатори и реализатори 

манифестација из чланова 2. и 4. ове Одлуке 
дужни су да најкасније до 1. октобра текуће 
године утврде предрачун трошкова потребних за 
реализацију манифестације, ради планирања 
средстава у буџету општине за наредну годину. 

Рокови из става 1. овог члана не 
примењују се за манифестације које се 
реализују у 2015. години. 
 

Члан 9. 
Општина може бити покровитељ и других 

манифестација. 

О финансирању других манифестација које 
нису предвиђене овом Одлуком одлучује 
Општинско веће општине Мајданпек. 

Члан 10. 
Општина Мајданпек може бити 

организатор или суорганизатор манифестација у 
оквиру сарадње са јединицама локалне 
самоуправе, регионалним организацијама, 
међународним организацијама и локалним 
властима других држава. 

 Одлуку о учешћу, организацији и 
финансирању манифестације из става 1 овог 
члана доноси Општинско веће општине. 

 За манифестације из става 1 овог члана 
средства се обезбеђују у буџету Општине 
Мајданпек, од спонзора и донатора. 

 
Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-18/2  од  30. априла 2015.године 

                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                     

Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 
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На основу члана 12. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 
71/94, 79/05 и 83/05), члана 18. и члана 39. тачке 
10. Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30. априла 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност на Програм рада 

Туристичке организације општине Мајданпек за 
2015. годину, који је усвојио Управни одбор 
Туристичке организације општине Мајданпек, 
Одлуком број: 12-3/15 од 30.01.2015. године.  

 

II 
Финансијски план Туристичке 

организације општине Мајданпек, са 
програмским делом,  је саставни део Одлуке о 
буџету општине Мајданпек за 2015. годину.   

 
III 

Ово решење објавити у "Службеном 
листу општинe Мајданпек". 

 
IV 

Решење доставити: 
- Туристичкој организацији општине 

Мајданпеку 
- Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове 
- архиви СО Мајданпек. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  332-5  од  30. априла 2015. 
године 

 
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ, 

                        Славиша Божиновић, с.р. 
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__________ 
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На основу члана 7. и 36. Закона о 
превозу у друмском саобраћају ("Службени 
гласник РС", број: 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 
62/06 и 31/11),  члана 20. тачка 13. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број:129/07), члана 14. тачке 14. и члана 39. 
тачке 7. Статута општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', бр. 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30. априла 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о ауто такси 

превозу 
на територји општине Мајданпек 

 
Члан 1. 

У Одлуци о ауто такси превозу на 
територији општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', бр. 17/11, 6/13 и 26/13),  у 
члану  8. став 4. мења се и гласи:  

"Посебна Комисија утврђује 
испуњеност услова за возило, из става 1. 
овог члана, осим тачака 5, 6, 7. и 10. 
закључком."  

 
Члан 2. 

У члану 35. после става 4.  додају се 
нови ставови 5. и 6. који гласе: 

"За ауто такси возило за које се у току 
године изврши промена таблица- у ознаку 
"TX", као и промена тог податка у 
саобраћајној дозволи, Комисија за 
утврђивање испуњеност услова за возило, 
неће вршити утврђивање испуњености 
услова (из члана 6. односно члана 7. ове 
Одлуке) уколико је у тој календарској години 
већ донела Закључак о испуњености услова. 

Надлежна служба извршиће, по 
поднетом захтеву од стране ауто такси 
возача, са доказом-овереном фотокопијом 
нове саобраћајне дозволе, измене у 
одобрењу за обављање ауто такси превоза 
путника  и такси дозволи, без наплате такси и 
накнада." 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине  
Мајданпек". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 18/4  од  30. априла 2015. године 
  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
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Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. априла 2015. године, 
на основу члана 35. и 46. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', број 72 /09, 
81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24 /11, 121/12, 42/13 
- УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07), као и 
члана 39.  Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08), 

по прибављеном мишљењу Комисије за планове 
општине Мајданпек број 350-14/2015-03 од 
16.03.2015.године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о изради  Плана детаљне регулације 

за туристичко насеље Ладне воде  
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне  

регулације за туристичко насеље Ладне воде у 
општини Мајданпек (у даљем тексту План 
детаљне регулације). 
 

Члан 2. 
Граница планског подручја је 

дефинисана границом грађевинског земљишта 
за викенд насеље Ладне воде  у КО Доњи 
Милановац,  у складу са Одлуком о одређивању 
граница грађевинског подручја насељених места 
и викенд насеља на територији општине 
Мајданпек ('' Службени лист општина '' број 
13/90, 13/07 и 6/09) проширену за површину 
потребну за формирање површина јавне намене 
и инфраструктурних коридора  . 

Површина простора обухваћеног Планом 
детаљне регулације износи око 29,15  ha  од 
чега је 1,76 ha у КО Бољетин а преосталих 27,39 
ha у КО Доњи Милановац .  

Подручје Плана детаљне регулације 
дато је на графичком приказу, који је одштампан 
уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Током израде Нацрта Плана детаљне 
регулације, услед функционалних потреба, 
инфраструктурних коридора и сл., могуће је 
одступање од границе дефинисане овом 
Одлуком, што ће се верификовати приликом 
стручне контроле Нацрта Плана детаљне 
регулације на Комисији за планове општине 
Мајданпек. 

Члан 3. 
Израда Плана детаљне регулације 

условљена је смерницама из Просторног плана 
подручја посебне намене Националног парка 
Ђердап (''Службени гласник РС'' број 43/13)  и  
Просторног плана општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'' број 
15/12), обзиром да се ради о потенцијалном 
туристичком насељу у границама Националног 
парка Ђердап. 

Подлоге за израду Плана детаљне 
регулације су: орто-фото снимак, топографска 
подлога у размери 1:25 000; катастарско –
топографска подлога. 

 
Члан 4. 

Полазни основ за дефинисање планских 
решења на територији општине Мајданпек јесте 
примена и поштовање дефинисаних општих 
принципа просторног развоја, као и основних 
циљева. Општи принципи се нарочито односе на 
јачање одрживости, идентитета, конкурентности 
и кохезије, и управљање просторним развојем 
града у циљу унапређења управљања 
просторним развојем Републике. Основни 
циљеви су: уравнотежен регионални развој и 
унапређена социјална кохезија, регионална 
конкурентност и приступачност,просторно-
функционална 
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интегрисаност у окружење, заштићена и 
унапређена животна средина, природно и 
културно наслеђе. 

Основни принципи заштите, уређења и 
одрживог развоја подручја ППППН који се 
односе и на територију општине Мајданпек су: 
одржива животна средина, заштита и одрживо 
коришћење природног и културног наслеђа, 
унапређење територијалне кохезије, повећање 
уређености, конкурентности и ефикасности 
територијалног развоја, усклађен развој са 
суседном и осталим подунавским земљама, 
просторно-функционална интегрисаност и 
трансгранично повезивање са окружењем, 
полицентрични територијални развој (посебно 
јачање везе урбаних и сеоских насеља), 
унапређење саобраћајне приступачности и 
доступности информацијама и знању, развој 
културног и регионалног идентитета, 
интензивирање јавно-приватног партнерства, 
принцип транспарентности у доношењу одлука, 
перманентна едукација грађана и 
администрације и учешће јавности у 
одлучивању, заштита јавног интереса, јавних 
добара и добара у општој употреби; 
релативизација конфликата у заштити 
природних и културних вредности и одрживом 
развоју локалних заједница и у односу на развој 
других посебних намена обухваћеног подручја.  

 
Члан 5. 

Циљ израде Плана детаљне регулације 
је: стварање планског основа за уређење и 
коришћење простора, грађевинског подручја 
потенцијалног туристичког насеља Ладне воде , 
дефинисање грађевинског подручја туристичког 
насеља; дефинисање површина јавне намене; 
дефинисање траса, коридора и капацитета за 
саобраћајну, енергетску, техничку, комуналну и 
другу инфраструктуру; утврђивање намене 
простора у границама планског подручја, као и 
правила за коришћење, уређење и заштиту 
простора и изградњу у граници Плана детаљне 
регулације. 

 
Члан 6. 

План детаљне регулације садржи 
текстуални и графички део плана. 

Текстуални део плана детаљне 
регулације садржи  Општи део и Плански део. 

Општи део Плана детаљне регулације 
садржи образложење правног и планског основа 
у виду извода из плана вишег реда, односно 
ширег подручја, опис обухвата плана са пописом 
катастарских парцела  и опис постојећег стања. 

Плански део садржи Правила уређења и 
Правила грађења. 

Правила уређења у Плану детаљне 
регулације осим елемената одређених чланом 
30. Закона, садрже и: опис и критеријуме поделе 
на карактеристичне целине и зоне,опис детаљне 
намене површина и објеката и могућих 
компатибилних намена, са билансом 
површина,попис парцела и опис локација за 
јавне површине, садржаје и објекте. 

Правила грађења осим елемената 
дефинисаних чланом 31. Закона, садрже и: 
услове за прикључење објекта на мрежу 

комуналне инфраструктуре,услове за уређење 
зелених и слободних површина на 
парцели,правила за реконструкцију, доградњу и 
адаптацију постојећих објеката,правила за 
архитектонско обликовање 
објеката,инжењерскогеолошке услове за 
изградњу објеката,локације за које је обавезна 
израда пројекта парцелације, односно 
препарцелације, урбанистичког пројекта и 
урбанистичко – архитектонског конкурса,приказ 
остварених урбанистичких параметара и 
капацитета :  
 Графички део плана детаљне регулације 
садржи графичке прилоге постојећег стања и 
планских решења.  
 Графички прилог постојећег стања у плану 
детаљне регулације садржи:границе 
плана,детаљну намену површина у обухвату 
плана: за јавне потребе, становање, пословање, 
привреду и друге намене. 

Графички прилози планских решења 
плана детаљне регулације дела насеља  
садрже:границе плана (по правилу, по 
постојећим катастарским парцелама);детаљне 
намене површина у границама плана (по 
правилу, по постојећим катастарским 
парцелама), са локацијама за јавне површине, 
садржаје и објекте; поделу на карактеристичне 
целине или зоне; 
регулационо-нивелациони план са аналитичко-
геодетским елементима за обележавање, 
грађевинске линије, спратност објеката и 
карактеристичне профиле јавних саобраћајних 
површина; план мреже и објеката 
инфраструктуре са синхрон планом; план 
грађевинских парцела са смерницама за 
спровођење. 

Саставни деп плана је и аналитичко - 
документациона основа планског документа која  
представља хронолошки систематизован скуп 
материјала и докумената који су коришћени за 
израду планског документа и који се односе на 
процедуру стручне контроле, јавног увида и 
доношење планског документа. 

 
Члан 7. 

Рок за израду Плана детаљне регулације 
је 12 месеци од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

Члан 8. 
Средства за израду Плана детаљне 

регулације у процењеном износу од 1.000.000 
динара, обезбеђују се у буџету општине 
Мајданпек и других извора које обезбеди 
Општина. 

Члан 9. 
Рани јавни увид се спроводи након 

доношења Одлуке у трајању од 15 дана . 
Нацрт Плана детаљне регулације излаже 

се на Јавни увид, и то у просторијама општине 
Мајданпек, у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања. 

Члан 10. 
Саставни део ове Одлуке је Одлука о 

изради Стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину , Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне послове, 
број 350-5/2015-03 од 19.03.2015.године. 
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Члан 11. 
Нацрт Плана који подлеже стручној 

контроли Комисије за планове општине 
Мајданпек, којег, након стручне контроле 
Комисије за планове и Јавног увида, по 
прибављеној сагласности надлежног 
Министарства, доноси Скупштина општине 
Мајданпек. 

 
Члан 12. 

За носиоца израде Плана детаљне 
регулације одређује се Одељење за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено- комуналне послове 
општинске управе Мајданпек . 

Уступање израде планског документа  
биће извршено у складу са Законом о јавним 
набавкама ( ''Службени гласник РС '' број 
124/12). 
 

Члан 13. 
До доношења Плана детаљне 

регулације, у границама обухавата плана 
забрањена је изградња. Коришћење простора у 
обухвату плана , до доношења овог плана, 
усаглашено је са постојећом наменом 
земљишта. 

Члан 14. 

 План детаљне  регулације  израђује се у 
четири примерака у аналогном и два примерака 
у дигиталном облику.Дигитални примерци Плана 
су идентични аналогним, а дигиталне карте плана 
су векторски подаци који се израђују у 
софтверским пакетима заснованим на  CAD 
технологији, односно у фајловима формата: 
*.dwg  

 
Члан 15. 

Доношењем ове Одлуке и њеним 
ступањем на снагу престаје да важи Одлука о 
изради Плана детаљне  регулације за 
туристичко насеље Бољетин-Дунав (Гребен-
Ладне воде) у општини Мајданпек  број 350-
110/2013-03 0д 26.12.2013. године, донета од 
стране Скупштине општине Мајданпек . 

 
Члан 16. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  350 - 21/2015-03  од  30. априла 2015. 

год. 
                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  
                         Славиша Божиновић, с.р. 

 
Графички приказ подручја Плана детаљне 
регулације – 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

__________ 
1150 

На основу члана 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Службени 
гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 
125/14), члана 104. Закона о туризму ("Службени 
гласник РС", број 36/09, 88/10 и 99/11), Уредбе о 
највишим и најнижим износима боравишне таксе 
("Службени гласник РС", број 44/13 и 132/14) и 
члана 39. став 1. тачке 3) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек“, 
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. априла 2015. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
 о измени и допуни Одлуке о боравишној 

такси 
на територији општине Мајданпек 

 
Члан 1.  

У Одлуци о боравишној такси на 
територији општине Мајданпек (''Службени лист 
општина'', број 15/04, 6/05, 18/06 и 
 

Легенда:   
    

Обухват Плана детаљне регулације на 
орто фото подлози 
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''Службени лист општине Мајданпек'', број 10/08) 
члан 3. мења се и гласи: 

 
"Боравишну таксу плаћа лице за сваки 

дан боравка у угоститељском објекту за 
смештај, изван свог пребивалишта, и то: 

1) За боравак у угоститељском објекту 
за смештај (хотели, мотели и слично) у  
износу од  100 динара; 

2) За боравак у сеоским туристичким 
домаћинствима и угоститељским објектима у 
домаћој радиности у  износу од  60 динара." 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  332 – 4  од  30. априла 2015. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                           Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1151 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30. априла 2015. године, 
на основу члана 39. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 
7/08)), а у вези члана 247. Закона о раду 
(''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14), донела је  
 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о одређивању органа 

надлежног за закључивање колективних 
уговора код послодавца за јавна предузећа и 

јавне службе чији је оснивач Скупштина 
општине Мајданпек 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о одређивању органа 
надлежног за закључивање колективних уговора 
код послодавца за јавна предузећа и јавне 
службе чији је оснивач Скупштина општине 
Мајданпек број 06-6/13 од 27. марта 2007. 
године, члан 2. мења се и гласи: 
 

''Члан 2. 
За обављање стручних послова 

везаних за активности које претходе 
закључивању колективних уговора из члана 
1. ове одлуке (преговарање, усклађивање 
текста уговора са законом и важећим 
прописима и сл.) образује се посебна 
комисија у саставу: 

1. Србислав Живковић, председник 
2. Љиљана Васиљевић, члан  
3. Мирослав Тодоровић, члан 
4. Биљана Василијић, члан 
5. Зоран Топаловић, члан 
6. Дејан Шкорић, члан.'' 

 
Члан 2.  

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 18/7  од  30. априла 2015. године 

                                                               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1152 
На основу чланa 97. став 8. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 72/09, 81/09 - испр, 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 
и 145/14) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општгине 
Мајданпек'', број 7/08), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 30. априла 
2015. године,  донела је 
  

О Д Л У К У 
о  измени Oдлукe о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског  
земљишта  

 
Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 3/15) у члану 18. 
став 4. мења се и гласи:  

''Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта уплаћује се на рачун буџета број 
840-741538843-29, по моделу 97, позив на број 
(одобрење) 06-063, допринос за уређивање 
грађевинског земљишта.''  

 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 18/8  од  30. априла 2015. године 

                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

                          Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1153 
На основу члана 20. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 
71/94 и 79/05) и члана 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30. априла 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о именовању чланова 

Управног одбора  
Предшколске установе ''Марија Мунћан'' 

Мајданпек 
 
I 
          У Решењу о именовању чланова Управног 
одбора Предшколске установе ''Марија Мунћан'' 
Мајданпек, број 06-12/6-3 од 27.02.2015. године, у 
тачки 1. став 1. подтачка 3. речи: ''Маша                                    
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Ивановић'' замењују се речима: ''Марија 
Крајничан''.   
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

III 
Решење доставити: именованој, 

Предшколској установи ''Марија Мунћан'' 
Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
 

      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
      Број:  06 – 18/9-1  од  30. априла 2015. 

године  
                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
 Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1154 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. априла 2015. године, 
на основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 
број 119/12), и члана 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Јавног предузећа за грађевинско земљиште и 
путеве Мајданпек 

 
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Николић за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, до 
доношења одлуке о избору директора по 
конкурсу, а најдуже шест месеци. 
 

II 
 Ово решење објавити у ,,Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

III 
 Решење доставити: именованом, ЈП за 
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек и 
архиви Скупштине општине Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 18/9-2  од  30. априла 2015. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

 Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1155 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30. априла 2015. године, 
на основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), а у вези члана 35. и 36. 
Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник РС'', број 119/12), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата  директора 

Јавног комуналног предузећа ''Доњи 
Милановац'' Доњи Милановац 

 
I 

 Констатује се да је Ненаду Филиповићу 
престао мандат директора Јавног комуналног 
предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи Милановац 
дана 30. априла 2015. године, због подношења 
оставке. 
 

II 
 Ово решење објавити у ,,Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 
 

III 
 Решење доставити: именованом, ЈКП 
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац и архиви 
Скупштине општине Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06- 18/9-3 од 30. априла 2015. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

     Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1156 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30. априла 2015. године, 
на основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 
број 119/12), и члана 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа ''Доњи 
Милановац'' Доњи Милановац 

 
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Ненад Радић, машински 
инжењер из Доњег Милановца, за вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи Милановац, 
до доношења одлуке о избору директора по 
конкурсу, а најдуже шест месеци. 
 
 

II 
 Ово решење објавити у ,,Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

III 
 Решење доставити: именованом, ЈКП 
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац и архиви 
Скупштине општине Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 18/9-4 од  30. априла 2015. године 

                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

     Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1157 
 Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. априла 2015. године, 
на основу члана 198. став 4. Закона о 
привредним друштвима (''Службени гласник РС'', 
број 36/11 и 99/11), донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу председника Скупштине 

друштва са ограниченом одговорношћу 
''Бизнис инкубатор Мајданпек'' У Мајданпеку 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Дејан Булутић 
досадашње дужности председника Скупштине 
Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бизнис 
инкубатор Мајданпек'' у Мајданпеку, на лични 
захтев. 

   
II 

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

III 
 Решење доставити: именованом и 
архиви Скупштине општине Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 18/9-5  од  30. априла 2015. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                    Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1158 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30. априла 2015. године, 
на основу члана 198. став 4. Закона о 
привредним друштвима (''Службени гласник РС'', 
број 36/11 и 99/11), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању председника Скупштине 

друштва са ограниченом одговорношћу 
''Бизнис инкубатор Мајданпек'' У Мајданпеку 

 
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Ана Тизмонар из 
Мајданпека, за председника Скупштине друштва 
са ограниченом одговорношћу ''Бизнис 
инкубатор Мајданпек'' у Мајданпеку. 

 
II 

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

III 
 Решење доставити: именованој и архиви 
Скупштине општине Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 18/9-6  од  30. априла 2015. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

               Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1159 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30. априла 2015. године, 
на основу члана 54. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 
72/09), и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек  

 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу чланова  Школског одбора  

Техничке школе Мајданпек 
 

I 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ досадашње дужности 

у Школском одбору Техничке школе Мајданпек, и 
то:  
       

I – представници из реда родитеља: 
1. Драгослав Илић, члан 
2. Санела Јовановић, члан 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
III 

Решење доставити: именованима, 
Техничкој школи Мајданпек и архиви СО 
Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 18/9-7  од  30. априла 2015. године 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                    

Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1160 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30. априла 2015. године, 
на основу члана 54. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 
72/09), и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању чланова  Школског одбора  

Техничке школе Мајданпек 
 

I 
ИМЕНУЈУ СЕ у  Школски одбор Техничке 

школе Мајданпек, и то:   
 

I – представници из реда родитеља: 
1.  Снежана Јовановић, за члана 
2.  Наташа Мирковић, за члана  

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 

 
III 

Решење доставити: именованима, 
Техничкој школи Мајданпек и архиви СО 
Мајданпек.   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 18/9-8  од  30. априла 2015. године 
                                       

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                
Славиша Божиновић, с.р. 
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__________ 
1161 

На основу члана 5. став 1. и члана 9. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и 
по  прибављеном мишљењу  органа надлежног 
за послове заштите животне средине IV број 
501-2/2015-03 од 02.02.2015.године, Одељење 
за урбанизам, грађевинарство и стамбено-
комуналне послове, доноси 

 
ОДЛУКУ 

о изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације за туристичко насеље 

Ладне воде на животну средину 

Члан 1. 
Приступа се изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне  регулације за 
туристичко насеље Ладне воде, (у даљем тексту: 
стратешка процена). 

 
Члан 2. 

Разлози за вршење стратешке процене 
утврђени су у члану 5. Закона о стратешкој 
процени. У складу са тим законским одредбама 
приступа се изради стратешке процене, будући 
да овај план припада категорији урбанистичких 
планова којима се успоставља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката 
одређених «Уредбом о утврђивању листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину» 
(„Сл.гласник РС“, број 114/08), а који могу имати 
значајан утицај на животну средину према 
критеријумима из члана 6. Закона о стратешкој 
процени, обзиром да је обухват Плана унутар 
граница Националног парка Ђердап. 

 
Члан 3. 

Стратешка процена ће се радити за 
подручје Плана  односно у границама обухавата 
Плана које дефинисано границом грађевинског 
земљишта за  викенд насеље Ладне воде у КО 
Бољетин и КО Доњи Милановац,  у складу са 
Одлуком о одређивању граница грађевинског 
подручја насељених места и викенд насеља на 
територији општине Мајданпек ('' Службени лист 
општина '' број 13/90, 13/07 и 6/09) , физички 
повезана зоном уз саобраћајницу, приближне 
површине око 27,39 ха. 

Стратешка процена  се ради 
истовремено са израдом Плана детаљне 
регулације за туристичко насеље Ладне воде. 
 

Члан 4. 
У оквиру стратешке процене Плана 

разматраће се следећа питања и проблеми 
везани за заштиту животне средине и одрживи 
развој: 

- значај Плана за заштиту животне 
средине и одрживи развој општине, 

- коришћење земљишта – нелегална 
градња, 

- природне карактеристике терена и 
природни ресурси, 
 
 

- биодиверзитет, 

- заштићена природна добра, 
- културно-историјско наслеђе, 
- квалитет подземних и површинских 

вода, 
- потрошња и квалитет воде за пиће, 
- каналисање и пречишћавање отпадних 

вода, 
- прикупљање и третман чврстог отпада, 
- шумарство и пољопривреда, 
- демографија и урбано – рурални 

односи, 
- развој руралног туризма, 
- ризици од елементарних непогода, 
- управљање и мониторинг животне 

средине, 
- информисање јавности по питањима 

животне средине и развоја. 
 

       Члан 5. 
Извештај о стратешкој процени је 

документ којим се описују, вреднују и процењују 
могући  

 
значајни утицаји на животну средину до којих 
може доћи имплементацијом плана и програма и 
којим се одређују мере за смањење негативних 
утицаја на животну средину. Извештај ће према 
члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја 
садржати нарочито: 

1) Полазне основе стратешке процене, 
2) Опште и посебне циљеве стратешке 

процене и избор индикатора, 
3) Процену могућих утицаја са описом 

мера предвиђених за смањење негативних 
утицаја на животну средину, 

4) Смернице за израду за процену 
утицаја на нижим хијерархијским нивоима, 

5) Програм праћења стања животне 
средине у току спровођења Плана детаљне 
регулације, 

6) Приказ коришћене методологије и 
тешкоће у изради стратешке процене, 

7) Приказ начина одлучивања, опис 
разлога одлучујућих за избор Плана детаљне 
регулације са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања 
животне средине укључена у План детаљне 
регулације, 

8) Закључке до којих се дошло током 
израде Извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив јавности ( 
Извод из Стратешке процене (закључак - 
нетехнички резиме). 

9) Учешће заинтересованих страна у 
поступку израде и разматрања Извештаја о 
стратешкој процени; 

10) Друге податке од значаја за 
стратешку процену.  
 
 

Члан 6. 
Израда Стратешке процене биће заснована 

на студијској, просторно-планској, документацији 
из области заштите животне средине и одрживог 
развоја и другој релевантној документацији, као 
и на резултатима досадашњих истраживања у 
области заштите животне средине. 
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Члан 7. 
 Уступање израде Стратешке процене  

биће извршено у складу са Законом о јавним 
набавкама. Рок за израду Стратешке процене је 
12 месеци од дана доношења Одлуке. 

 
Члан 8. 

Министарства, посебне организације, 
јавна предузећа и установе надлежне за 
послове заштите животне средине, заштите 
природе, заштите споменика културе, 
инфраструктуре, пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, економије и регионалног развоја 
и други органи и организације доставиће у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 
све расположиве податке, услове и 
документацију од значаја за израду Стратешке 
процене из делокруга свог рада из делокруга 
свог рада на захтев Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено комуналне послове 
општинске управе Мајданпек. 
 

Члан 9. 
Орган надлежан за припрему плана 

(општинска управа-одељење за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено -  комуналне 
послове), обезбеђује учешће заинтересованих 
органа, организација и јавности у разматрању 
извештаја о стратешкој процени у складу са 
члановима 18. и 19. Закона о стратешкој 
процени („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10) у 
трајању од 30 дана у периоду Јавног увида 
Плана детаљне регулације. 

 
Члан 10. 

Ова одлука је саставни део Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације за туристичко 
насеље Ладне воде. 
 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Мајданпек“. 
 
IV БРОЈ: 350-5/2015-03 
 ДАТУМ: 19.03.2015. ГОД. 

                                             
Шеф Одељења за урбанизам, 

грађевинарство 
и стамбено- комуналне послове 

       Весна  Цепењор, с.р. 
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