
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1591 
На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 

7а. став 2. Закона о порезима на имовину 
("Службени гласник Републике Србије", број 
26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 
24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 39. став1. 
тачка 7. Статута општине Мајданпек ("Службени 
лист општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана   
28. новембра 2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
о утврђивању просечних цена квадратног 

метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2018. 

годину на територији општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2018. 
годину  на територији општине Мајданпек. 

 
Члан 2. 

На територији Општине Мајданпек 
одређене су три зоне за утврђивање пореза на 
имовину, у зависности од комуналне 
опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима општине Мајданпек, 
односно са радним зонама и другим садржајима 
у насељу. 

 
Просечне цене квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2018. годину на територији општине 
Мајданпек у првој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 720,00 
динара; 

2. за пољопривредно земљиште 19,00 
динара; 

3. за шумско земљиште 44,00 динара; 
4. за станове  31.200 динара; 
5. за куће за становање 31.200,00 

динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне 

и подземне) грађевинске објекте који    служе за 
обављање делатности 60.000,00 динара; 

7. за гараже и гаражна места  9.600,00 
динара. 

 
Просечне цене квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2018. годину на територији општине 
Мајданпек у другој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 720,00 
динара; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. за пољопривредно земљиште 19,00 

динара; 
3. за шумско земљиште 44,00 динара; 
4. за станове 26.400,00 динара; 
5. за куће за становање 36.000,00 

динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне 

и подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 54.000,00 динара; 

7. за гараже и гаражна места 9.000,00 
динара. 

 
Просечне цене квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2018. годину на територији општине 
Мајданпек у трећој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 420,00 
динара; 

2. за пољопривредно земљиште 19,00 
динара; 

3. за шумско земљиште 44,00 динара; 
4. за станове 25.491,00 динара; 
5. за куће за становање  17.238,00 

динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне 

и подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 23.497,00 динара;  

7. за гараже и гаражна места 6.282,00 
динара. 

 
Члан 3. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 
општине Мајданпек" и на интернет страни 
www.majdanpek.rs. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу  
општине Мајданпек", а примењиваће се од 1. 
јануара 2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
 Број:  436 - 1  од  28. новембра 2017. године 

                                                                   
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                              
    Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
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На основу члана 12. Закона о јавним 
службама (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 
- испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 
83/14 - др. закон) и члана 18. и члана 39. став 1. 
тачке 22) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана                  28. новембра 2017. 
године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Даје се сагласност на Годишњи план 
рада Предшколске установе "Марија Мунћан" 
Мајданпек за радну 2017./2018. годину, који је 
донео Управни одбор Предшколске установе 
"Марија Мунћан", Одлуком  број: 03-472 од 
14.09.2017. године. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити: 
- Предшколској установи "Марија 

Мунћан" Мајданпек 
- Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове 
- архиви СО Мајданпек. 
 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  022 – 12  од  28. новембра 2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                               
                         Славиша Божиновић, 
с.р. 

__________ 
1593 

На основу чланова 60, 61. и 62. Закона о 

становању и одржавању зграда ("Службени 

гласник Републике Србије", број 104/16) и члана 

39. Статута општине Мајданпек (''Службени лист 

општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина 

општине Мајданпек, на седници одржаној дана   

28. новембра 2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о одржавању зграда и спољног изгледа 

зграда, начину суфинансирања 

активности на унапређењу својстава 

стамбених и стамбено-пословних зграда 

на подручју општине Мајданпек 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком о одржавању зграда, и 

спољног изгледа зграда, начину суфинансирања 

активности на унапређењу својстава стамбених 

и стамбено-пословних зграда на подручју 

општине Мајданпек (у даљем тексту: Одлука) 

прописују се обавезе власника посебних делова 

стамбених и стамбено пословних зграда (у 

даљем тексту: стамбених зграда) на одржавању 

зграда, као и начин бесповратног 

суфинансирања активности на унапређењу 

својстава стамбених зграда на подручју општине 

Мајданпек. 

 

II. ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И СПОЉНОГ 

ИЗГЛЕДА ЗГРАДА 

 

 

Члан 2. 

Oдржавање и управљање у стамбеним 

зградама, стамбено-пословним зградама, 

пословним зградама, зградама јавне намене или 

зградама које су проглашене за културно добро 

и зградама у заштићеним културно-историјским 

целинама, у циљу спречавања или отклањања 

опасности по живот и здравље људи, животну 

средину, привреду или имовину веће вредности, 

односно у циљу обезбеђивања сигурности 

зграде и њене околине сходно Закону о 

становању и одржавању зграда (у даљем тексту: 

Закон) представља јавни интерес. 

Ради остваривања јавног интереса 

Општинско веће општине Мајданпек, у складу са 

Законом, доноси акт о минималној висини износа 

о текућем одржавању зграда, акт о висини 

износа накнаде коју плаћају власници посебних 

делова у случају принудно постављеног 

професионалног управника, као и акт о 

минималној висини износа издвајања на име 

трошкова инвестиционог одржавања заједничких 

делова зграде. 
 
 

Члан 3. 

Скупштина стамбене заједнице дужна је 

да, у складу са Законом, између осталог донесе 

и програм одржавања заједничких делова зграде 

и одлуку о организовању послова одржавања 

зграде, односно о поверавању послова 

одржавања заједничких делова зграде. 

Власници или корисници самосталних 

делова зграде имају обавезу да одржавају своје 

делове зграда на начин којим се обезбеђује 

функционалност тог дела зграде према 

прописима који ближе одређују њихову 

функционалност и на начин којим се елиминише 

опасност од наступања штете или немогућности 

коришћења других делова зграде. 

Уколико скупштина стамбене заједнице, 
правнo лицe или предузетник коме је уговором 
поверено одржавање зграде, као и лица из става 
2. овог члана не организују одржавање у складу   
са Законом, односно не изведу радове на 
одржавању, због чега могу да настану              
штетне последице по живот или здравље        
људи, животну средину, привреду или имовину 
веће вредности, одељење општинске управе 
Мајданпек надлежна за послове становања,          
на основу решења грађевинског инспектора и 
закључка о дозволи извршења донеће         
решење којим ће се одржавање стамбене      
зграде, односно предузимање радова на 
одржавању зграде на терет стамбене заједнице 
поверити Јавном предузећу за стамбене         
услуге Мајданпек (у даљем тексту: Јавно 
предузеће), предузећу основаном ради 
обезбеђивања јавног интереса  у  области  
становања  у  општини 
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Мајданпек. 

Члан 4. 

Одлуком, односно програмом одржавања 

који доноси скупштина стамбене заједнице 

утврђују се нарочито: врсте радова на 

обавезном одржавању зграде који ће се вршити 

у текућој години; приоритет у извођењу радова; 

рокови извршавања радова у току године и 

предрачун потребних средстава. 

Радови на обавезном одржавању 

стамбене зграде обухватају поправке или 

замену: 

1) кровне конструкције и других 

конструктивних елемената зграде;  

2) кровног покривача и других елемената 

крова (димњаци, лимене опшивке и увале, 

сливници, одводи и други елементи крова, 

заједничких лођија и тераса и др.);  

3) олука, олучних цеви и других 

елемената за одвод воде са крова и заштиту 

зграде од продора воде;  

4) хоризонталне и вертикалне 

хидроизолације; 

5) вентилационих цеви канализационе 

мреже и њихових глава на крову зграде;  

6) дотрајалих металних, стаклених и 

других ограда на крову, степеништу, терасама, 

лођијама и другим заједничким деловима зграде; 

7) дрвених и металних делова на 

прозорима и вратима заједничких просторија 

зграде;  

8) оштећених и дотрајалих фасада, 

фасадних облога и елемената фасаде и других 

спољних делова зграде са приоритетом заштите 

фасаде од продора воде и влаге;  

9) громобрана, антенских уређаја и 

њихових делова на згради;  

10) друге радове којима се обезбеђује 

текуће одржавање спољног изгледа зграде на 

задовољавајућем нивоу употребљивости.  

 
Члан 5. 

Власници идеалног дела стамбене зграде 

морају, без одлагања да изврше радове којима 

не би били угрожени живот и здравље људи, 

њихова сигурност, заштита имовине од 

оштећења и довођења зграде, њених делова, 

уређаја, инсталација и опреме у стање 

исправности и употребљивости. 

Радови из става 1. овог члана обухватају: 

1) скидање малтера, фасадних облога и 

других елемената фасаде за које се утврди да 

угрожавају безбедност људи и имовине;  

2) поправке или замене делова кровног 

покривача, ради заштите од последица 

атмосферских падавина; 

3) скидање или поправка оштећених 

делова зграде, на балкону, тераси, лођији и  

 

 

степеништу зграде за које се утврди да 

угрожавају безбедност људи и имовине. 

Радови из става 2. овог члана извршавају 

се без одлагања, а најкасније у року од 48 

часова, односно у року који је одређен у решењу 

грађевинске инспекције.  

Решењем из става 3. овог члана утврђује 

се и начин извршења решења у случају 

непоступања по налогу инспектора, односно 

преузимање радова на одржавању зграде од 

стране Јавног предузећа на терет стамбене 

заједнице, односно другог одговорног лица за 

одржавање зграде и налаже се власнику 

посебног дела да омогући несметано обављање 

радова у мери која је неопходна за отклањање 

непосредне опасности по живот и здравље 

људи, животну средину, привреду или имовину 

веће вредности.  
 

III. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ 

НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА 
 

Члан 6. 

Општина Мајданпек, ради подстицања 

енергетске ефикасности, очувања и обнове што 

већег броја стамбених зграда, суфинансира 

активности на унапређењу својстава стамбених 

зграда на подручју општине Мајданпек. 

Суфинансирање активности на 

унапређењу својстава стамбених зграда односи 

се на стамбене зграде које су намењене за 

становање и састоје се од најмање четири 

стана, ради остваривања унапређења и очувања 

вредности стамбеног фонда уз унапређење 

енергетске ефикасности, смањење негативних 

утицаја на животну средину и рационално 

коришћење ресурса. 

Изузетак од става 1. овог члана је 

суфинансирање активности на унапређењу 

својстава стамбених зграда у оквиру просторно 

културних историјских целина.  
 

Члан 7. 

Општина Мајданпек ће суфинансирати 
активности на унапређењу својстава стамбених 
зграда у границама средстава опредељених за 
ту намену Одлуком о буџету општине Мајданпек 
за сваку буџетску годину, а на основу јавног 
конкурса који расписује Општинско веће општине 
Мајданпек. 

Конкурс се може спровести кроз више 

јавних позива у току буџетске године, а у складу 

са планираним средствима у буџету општине. 
 

Члан 8. 
Текст јавног конкурса из члана 7. ове 

Одлуке садржи: 
1. предмет јавног конкурса; 
2.  намену и износ средстава за коју се 

конкурс спроводи; 
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2. услове које подносилац пријаве мора 
да испуњава; 

3. проценат учешћа општине Мајданпек 
у суфинансирању активности на унапређењу 
својстава стамбених зграда; 

4. документа која је потребно приложити 
уз пријаву; 

5. основна мерила и критеријуме начина 
одлучивања о избору; 

6. по потреби ближа упуства о условима 
за подношење пријава и критеријумима за 
доделу средстава за суфинансирање активности 
на унапређењу својстава стамбених зграда; 

7. место и рок за достављање пријаве; 
8. рок за доношење одлуке о избору; 
9. начин објављивања одлуке. 
Јавни конкурс за доделу и коришћење 

средстава објављује се на званичној интернет 
презентацији општине Мајданпек, на огласној 
табли Општинске управе и локалним медијима, у 
року од једног дана од дана доношења Одлуке о 
расписивању Јавног конкурса. 

Конкурс је  отворен 30 дана од дана 
објављивања. 

 
Члан 9. 

Јавни конкурс из члана 7. ове Одлуке 

спроводи Комисија за утврђивање приоритета у 

суфинансирању активности на унапређењу 

својстава стамбених зграда (у даљем тексту: 

Комисија) коју именује Општинско веће општине 

Мајданпек. 

Комисија има председника и 4 чланa од 

којих је један члан из реда лиценцираних 

инжењера атхитектуре и грађевине и по један 

дипломирани економиста и дипломирани 

правник. 

Административне и стручне послове за 

потребе Комисије обавља надлежна 

организациона јединица Општинске управе. 

 

Члан 10. 

Задатак Комисије је да: 

 припреми текст конкурса за 

суфинансирање активности на унапређењу 

својстава стамбених зграда,  

 у року који не може бити дужи од 10 

дана од дана истека рока за подношење пријава 

разматра пријаве на основу утврђених 

критеријума и мерила,  

 утврди ранг листу за суфинансирања 

активности на унапређењу својстава стамбених 

зграда . 
 

Члан 11. 

Пријава на конкурс подразумева 

подношење конкурсне документације у 

предвиђеном року Комисији. 

Подносиоци своје пријаве попуњавају на 

српском језику, ћириличним писмом. 

Пријавни образац, треба попунити јасно и 

прецизно, како би пријава могла да се процени 

на најбољи могући начин. 

 

Неће се разматрати неблаговремене 

пријаве. 

Ако је достављена документација 

непотпуна, Комисија ће писаним путем 

затражити од управника зграде допуну 

документације, коју је управник зграде дужан да 

достави у року од 5 дана од дана доставе позива 

за допуну документације. 

Ако управник зграде у року из става 5. 

овога члана не допуни документацију, сматра ће 

се да су власници посебних делова зграде 

одустали од суфинансирања активности на 

унапређењу својстава стамбених зграда, и 

овакве пријаве неће бити разматране и 

рангиране. 

 

Члан 12. 
О спроведеном поступку јавног конкурса 

Комисија  води записник и сачињава предлог 
Одлуке о избору активности на унапређењу 
својстава стамбених зграда за суфинансирање 
из буџета општине Мајданпек и исти доставља 
Општинском већу општине Мајданпек на 
разматрање. 
 

Члан 13. 
На основу записника и предлога 

Комисије Општинско веће општине Мајданпек 
доноси Одлуку о избору активности на 
унапређењу својстава стамбених зграда за 
суфинансирање из буџета општине Мајданпек (у 
даљем тексту: Одлука о суфинансирању) која 
садржи листу стамбених зграда чије ће 
активности на унапређењу својстава зграда бити 
суфинансиране из буџета општине Мајданпек. 

Општинско веће задржава право да не 
додели сва расположива средства. 
 

Члан 14. 
О резултатима јавног конкурса 

Општинско веће општине Мајданпек обавештава 
учеснике у поступку у року од 8 дана од дана 
утврђивања резултата спроведеног поступка 
јавног конкурса. 
 

Члан 15. 
Учесници конкурса имају право да 

поднесу приговор Oпштинском већу општине 
Мајданпек у року од 8 дана од дана достављања 
акта из претходног члана. 

Комисија разматра приговоре учесника 
конкурса и о томе обавештава Oпштинско веће 
општине Мајданпек. 

На основу докумената из става 2. овог 
члана Општинско веће општине Мајданпек 
решењем утврђује право на коришћење 
средстава из буџета општине Мајданпек за 
суфинансирање активности на унапређењу 
својстава стамбених зграда.  
 

Члан 16. 
По коначности Одлуке о суфинансирању из 
члана 13. Председник општине Мајданпек

 

закључује Уговор о суфинансирању активности 
на 
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унапређењу својстава стамбених зграда из 
буџета општине Мајданпек (у даљем тексту: 
Уговор) са изабраном стамбеном зградом  
најкасније у року од 15 дана од истека рока за 
подношење приговора. 

Уговором се регулишу међусобна права и 

обавезе потписника. 

Ако се управник зграде не одазове на 

позив и не закључи Уговор из става 1. овога 

члана, у року од 15 дана од дана пријема позива, 

сматра се да је стамбена зграда одустала од 

суфинансирања активности на унапређењу 

својстава стамбених зграда.  

Одлука о суфинансирању се објављује на 

званичној интернет презентацији општине, као и 

у "Службеном листу општине Мајданпек". 

 
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 17. 

До устројавања регистра стамбених 

заједница и избора управника стамбене зграде, 

пријаву на учешће на конкурсу за 

суфинансирање активности на унапређењу 

својстава стамбених зграда из буџета општине 

Мајданпек  из члана 7.  ове Одлуке може 

поднети и председник скупштине стамбене 

зграде. 
 

Члан 18. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

oпштине Мајданпек“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 40/4  од  28. новембра 2017. 

године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                                                                                                                  
Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1594 

На основу члана 52. Закона о планирању 
и изградњи (''Службени гласник Републике 
Србије'', брoj 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука 
УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 
13. став 2. Правилника о условима и начину 
рада Комисије за стручну контролу планских 
докумената, Комисије за контролу усклађености 
планских докумената и Комисије за планове 
јединице локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', број 55/15) као и члана 39. Статута 
општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана   28. 
новембра 2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења o образовању Комисије за 

планове општине Мајданпек 
 
I 

У Решењу о образовању Комисије за 
планове општине Мајданпек број 06-21/4 од 

05.07.2017. године  (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 19/17 ), у тачки III уместо члана 
комисије  Мирјане Ђорђевић, дипл.инг.арх 
именује се Мр.Ненад Крчум, дипломирани 
просторни планер, а уместо заменика 
председника комисије Гордана Миленковића 
дипл.грађ.инг., именује се Славица Вукојевић 
дипл.инг.арх., досадашњи члан комисије.  

Досадашњи заменик председника 
комисије Гордан Миленковић именује се за 
члана комисије уместо Славице Вукојевић. 
 

 
II 

Ову одлуку објавити  у “Службеном листу 
општине Мајданпек“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 40/5  од  28. новембра 2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          
                      Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1595 

На основу члана 2., 4. и 13. Закона о 
комуналним делатностима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 88/11 и 104/16), члана 
20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14 – 
др. закон и 101/16-др.закон), члана 35. став 2. и 
39. Закона о прекршајима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 65/13, 13/16 и 98/16 - 
Одлука УС РС) и члана 39. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, донела је 

 
  

О Д Л У К У 
o измени и допуни Oдлуке о пружању 

димничарских услуга 
на територији општине Мајданпек 

 
Члан 1. 

У одлуци о пружању димничарских 
услуга на територији општине Мајданпек број:06-
30/5 од 07.09.2017 године (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 14/17), после члана 21. 
додаје се нови члан 21а. који гласи: 

 
''Члан 21a 

На димоводним објектима и 
вентилационим каналима није дозвољено: 

1. извођење грађевинских и других 
радова без одговарајућег акта Општинске 
управе; 

2. постављање инсталација других 
инфраструктурних објеката и уређаја; 

3. користити их супротно намени.“ 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мајданпек". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 40/6  од  28. новембра 2017 године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                               

                             Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1596 
На основу члана 23. и члана 29. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16) и члана 39. став 
1. тачка 32) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек“, број 7/08), 
сагласно одредбама Одлуке о критеријумима и 
мерилима за утврђивање висине накнаде за рад 
у надзорним одборима јавних предузећа 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
102/16), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана   28. новембра 2017. 
године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
 о утврђивању висине накнаде за рад у 
надзорним одборима јавних предузећа 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређује се начин 
утврђивања и исплате накнаде за рад 
председника и чланова надзорних одбора у 
јавним предузећима чији је оснивач Општина 
Мајданпек и надзор над спровођењем одлуке. 

 
Члан 2. 

Председник и чланови Надзорних одбора 
јавних предузећа имају право на одговарајућу 
накнаду за рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде за рад у Надзорном 
одбору утврђује Општинско веће решењем за 
текућу годину. 

 
Члан 3. 

Накнада се утврђује на основу следећих 
мерила за утврђивање накнаде: 

- испуњеност задатака и послова 
Надзорног одбора у складу са законом и другим 
актима; 

- финансијско стање јавног предузећа.  
 

Члан 4. 
Висина накнаде утврђује се максимално 

у износу до 20% од просечне зараде по 
запосленом без пореза и доприноса која је 
исплаћена у Републици Србији у септембру 
месецу у години која претходи календарској 
години, за коју се одређује висина накнаде за 
чланове Надзорног одбора. 

Накнада председника надзорног одбора 
јавног предузећа не може бити виша од износа 
из става 1. овог члана, увећаног за 20%. 

 
Члан 5. 

Накнада члановима и председницима 
Надзорног одбора одређује се у нето износу и 
обрачунава и исплаћује на месечном нивоу.  
 

 
 

 
Члан 6. 

Јавно предузеће је дужно да достави 
Извештај о исплаћеним накнадама за рад 
Надзорног одбора уз годишњи извештај о 
степену реализације програма пословања 
Одељењу за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове Општинске управе 
Мајданпек. 

 
Члан 7. 

Надзор над применом ове одлуке врши 
Одељење за привреду јавне делатности и 
заједничке послове Општинске управе 
Мајданпек.  

О уоченим неправилностима надлежно 
одељење је дужно да сачини извештај и исти 
достави Општинском већу. 

 
Члан 8. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 40/7  од  28. новембра 2017. године 
                                                                           

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                   
                       Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1597 

На основу члана 39. став 1. тачка 32) 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08) и Закључка 
Владе Републике Србије број 023-8375/2017 од 
31. августа 2017. године, Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана                  
28. новембра 2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
о давању сагласности општине Мајданпек да 

се потраживања општине према друштву 
„Трајал корпорација“А.Д. Крушевац 

конвертују у удео општине у капиталу 
друштва у поступку усвајања УППР 

 
Члан 1. 

Прихвата се Препорука Владе Републике 
Србије дата Закључком  05 бр. 023-8375/2017 од 
31. августа 2017. године, и даје сагласност да се 
у поступку усвајања УППР субјекта 
приватизације друштва „Трајал корпорација“ А.Д. 
Крушевац, потраживања општине Мајданпек по 
основу уступљених јавних прихода са стањем на 
дан 31. децембар 2016. године, као и 
потраживања општине Мајданпек по основу 
уступљених јавних прихода која су настала 
после 31. децембар 2016. године, а која ће бити 
утврђена записником надлежне организационе 
јединице Пореске управе са каматом до дана 
доношења решења о потврђивању усвајања 
УППР, конверују у удео општине у капиталу 
друштва. 

 
Члан 2. 

 Даје се сагласност да се потраживања 
општине Мајданпек настала у периоду до 31. 
децембра 2016. године и у периоду од 31.
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децембра  2016. године до дана усвајања УППР, 
коверују у трајни улог општине у капиталу 
друштва, у случају усвајања УППР. 
 

Члан 3. 
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

општине Мајданпек" и доставити: Министарству 
финансија – Пореској управи, Привредном 
друштву ''Трајал корпорација'' А.Д. Крушевац и 
архиви СО Мајданпек. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

 Број:  06 – 40/8  од  28. новембра 2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                               
                           Славиша Божиновић, 
с.р. 

__________ 
1598 

На основу члана 38. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник Републике 
Србије", број 15/16) и члана 39. става 1. тачке 
10) Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одрћаној дана    
28. новембра 2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о спровођењи јавног конкурса за избор 

директора Jавног комуналног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије "Mајданпек" Mајданпек 
 

Члан 1. 
Расписује се јавни конкурс за 

спровођење поступка за избор директора Јавног 
комуналног предузећаза производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије "Мајданпек" 
Мајданпек. 
 

 Члан 2. 
Оглас о Јавном конкурсу из члана 1. ове 

Одлуке, чији текст је саставни део ове Одлуке, 
објавиће се у "Службеном гласнику Републике 
Србије" и дневном листу "Информер", по 
ступању на снагу ове Одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу, након 
објављивања у "Службеном гласнику Републике 
Србије", објавиће се на званичној интернет 
презентацији општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs) и на огласној табли 
Општинске управе Мајданпек, уз навођење дана 
када је оглас објављен у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 
 

Члан 3. 
Јавни конкурс за спровођење поступка за 

избор директора Јавног комуналног предузећа 
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
"Мајданпек" Мајданпек (у даљем тексту: јавни 
конкурс) спроводи Комисија за именовање 
директора јавних предузећа, именована 
посебним решењем Скупштине општине 
Мајданпек. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осам дана по 

објављивању у "Службеном листу општине 
Мајданпек". 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 40/10  од  28. новембра 2017. 
године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                         

Славиша Божиновић, с.р. 
 __________ 

1599 
На основу члана 39. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник Републике 
Србије", број 15/16) и Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за избор директора Јавног 
комуналног предузећа за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије "Мајданпек" 
Мајданпек, број: 06-40/10 од 28. новембра 2017. 
године, Скупштина општине Мајданпек, 
објављује 
 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С  
за избор директора Јавног комуналног 

предузећа за производњу 
 и дистрибуцију топлотне енергије 

"Мајданпек" Мајданпек 
 

I Подаци о Јавном комуналном 
предузећу: Јавног комуналног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
"Мајданпек" Мајданпек (у даљем тексту: 
ЈКП"Мајданпек" Мајданпек), улица Шашка број 5. 

Претежна делатност: 35.30- Снабдевање 
паром и климатизација 

Предузеће обавља производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије, као комуналну и 
делатност од општег интереса. 
 

II  Радно место: Директор 
ЈКП"Мајданпек" Мајданпек. 

Директор се именује на четири године. 
Директор заснива радни однос на 

одређено време. 
 

III  Услови за именовање директора: 
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2); 

4) да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима Јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног 
управљања; 

6) да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци; 
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9) да му нису изречене мере 
безбедности у складу са законом којим се 
уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива, делатности 

и дужности. 
 

IV  Опис посла директора: 
1) представља и заступа Јавно 

предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање Јавног предузећа; 
4) одговара за законитост рада Јавног 

предузећа; 
5) предлаже дугорочни и средњорочни 

план пословне стратегије и развоја и одговоран 
је за њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања и одговоран је 
за његово спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 
8) извршава одлуке надзорног одбора; 
9) бира извршне директоре; 
10) бира представнике Јавног предузећа 

у скупштини друштва капитала чији је једини 
власник Јавно предузеће; 

11) закључује уговоре о раду са 
извршним директорима, у складу са законом 
којим се уређују радни односи; 

12) доноси акт о систематизацији; 
13) врши друге послове одређене 

законом, овом одлуком и статутом Јавног 
предузећа. 
 

V Пријава на јавни конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, број телефона, e-mail адресу, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства и податке о посебним 
областима знања и својеручни потпис 
кандидата. 
 

VI  Докази који се прилажу уз  пријаву на 
јавни конкурс 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати 
прилажу доказе о испуњености услова јавног 
конкурса, у оригиналу или овереној фотокопији, 
која је оверена код јавног бележника, општини 
или суду, и то: 

- извод из матичне књиге рођених; 
- уверење о држављанству РС (не 

старије од шест месеци у односу на дан 
објављивања  јавног конкурса); 

- уверење о пословној способности; 
- диплома о стручној спреми; 
- исправе којима се доказује радно 

искуство на пословима за које се захтева високо 
образовање (потврда издата од стране 
послодавца код кога кандидат ради или је радио, 
са временским периодом у коме је кандидат 
радио, на којим пословима и са којом стручном 
спремом); 

- исправе којима се доказује радно 
искуство на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа (потврде или други 

акти  којима се доказује да лице има најмање 
три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа); 

- исправе којима се доказује радно 
искуство у организовању рада и вођењу послова 
(потврде или други акти  којима се доказује да 
лице има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова); 

- изјава кандидата, оверена код органа 
надлежног за овере, дата под кривичном и 
материјалном одговорношћу,  да није члан 
органа политичке странке, односно акт 
надлежног органа политичке странке да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; 

- уверење надлежног органа 
(Полицијске управе МУП-а,  не старије од шест 
месеци у односу на дан објављивања јавног 
конкурса, да лице није осуђивано на казну 
затвора од најмање шест месеци ) 

- уверење надлежног органа да 
кандидату нису изречене мере безбедности у 
складу са Законом којим се уређују кривична 
дела, и то: 

а) обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи; 

б) обавезно психијатријско лечење на 
слободи; 

в) обавезно лечење наркомана; 
г) обавезно лечење алкохоличара; 
д) забрана вршења позива, делатности и 

дужности; 
-  уверење надлежног органа (надлежног 

суда, не старије од шест месеци у односу на дан 
објављивања  јавног конкурса) да кандидату није 
изречена мера безбедности забране вршења 
позива, делатности и дужности. 

VII  Рок за подношење пријава  на јавни 
конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног 
конкурса у предузећима "Службеном 
гласникуРС".  

VIII  Адреса на коју се подносе пријаве: 
Пријаве на јавни конкурс, са доказима о 

испуњености услова конкурса, подносе се на 
адресу: Општина Мајданпек, Комисија за 
спровођење јавног конкурса за избор  директора 
Јавног комуналног предузећа за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије "Мајданпек" 
Мајданпек, улица Светог Саве бб, 19250 
Мајданпек. 

Пријаве се подносе у затвореној коверти, 
са назнаком "Пријава на јавни конкурс за избор  
директора Јавног комуналног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
"Мајданпек" Мајданпек ", препорученом 
пошиљком или на писарници Општинске управе 
Мајданпек. 

IX Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Зоран Топаловић, секретар 
Скупштине општине Мајданпек, контакт телефон 
030/581-217, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 
часова. 

X   Оцењивање у изборном поступку 
Стручна оспособљеност, знање и вештине 
кандидата оцењују се у изборном поступку 
увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз 
пријаву 
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на јавни конкурс, писаном и усменом провером, у 
складу са Законом о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", број 15/16) и Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавних 
предузећа ("Службени гласник РС", број  65/16). 
 

Напомена: 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 

уз које нису приложени сви потребни докази, 
Комисија за спровођење јавног конкурса за 
избор директора Јавног комуналног предузећа 
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
"Мајданпек" Мајданпек ће одбацити закључком, 
против кога није допуштена посебна жалба. 

Овај Конкурс објавњује се у "Службеном 
гласнику РС", дневном листу "Информер", на 
званичној интернет презентацији општине 
Мајданпек (www.majdanpek.rs) и на огласној 
табли Општинске управе Мајданпек. 
            Термини који су у овом Конкурсу 
изражени у граматичком мушком роду 
подразумевају природни мушки и женски род 
лица на које се односи. 

__________ 
1600 

На основу члана 12. Закона о јавним 
службама (''Службени гласник Републике 
Србије'', брoj 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 
- испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 
83/14 - др. закон) и члана 39. став 1. тачке 22) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
28. новембра 2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност на Извештај о 

реализацији Годишњег плана рада Предшколске 
установе "Марија Мунћан" Мајданпек за радну 
2016./2017. годину, који је усвојио Управни одбор 
Предшколске установе "Марија Мунћан", 
Одлуком  број: 03-470 од 14.09.2017. године. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити: 
- Предшколској установи "Марија 

Мунћан" Мајданпек 
- Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове 
- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 11 од  28. новембра 2017. године 

                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                               

                           Славиша Божиновић, 
с.р. 

__________ 
1601 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 28.11.2017. године, на 
основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07), члан 39. став 1. 
тачка 26. Статута општине Мајданпек  

 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08) 
и захтева Савеза за школски спорт општине 
Мајданпек од 20.11. 2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 Даје се сагласност Савезу за школски 
спорт општине Мајданпек да у називу Гранског 
спортског савеза могу употребити име општине 
Мајданпек. 

 
II 

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

 
III 

 Решење доставити: Савезу за школски 
спорт општине Мајданпек и архиви СО 
Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 40/12  од  28. новембра 2017. 

године 
                                                                              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                            
        Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1602 

На основу члана 13.  Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју (''Службени гласник Републике Србије, 
број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14 - 
др. зaкoн), члана 64. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Мајданпек за 2017. годину (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 18/17), а по 
добијеном Решењу о давању претходне 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарества и водопривреде Републике Србије 
број 320-00-1712/2017-09 од 22.11.2017. године, 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 28. новембра 2017. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У 

о Програму о изменама Програма мера 
подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја 
општине Мајданпек за 2017.годину 

 
 
I 

 У Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине 
Мајданпек за 2017.годину (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 12/17 и 12а/17) у дeлу  
I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ 
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
1.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
Табеларни приказ планираних мера и 
финансијских средстава 
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Табела 1. Мере директних плаћања мења се и гласи: 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 

мере 

Планирани 
буџет за 

меру  
(укупан износ 

по мери у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
јединици 

мере 
(апсолутни 

износ у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику  

(%) 
(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. 
Регрес за репродуктивни 
материјал (вештачко 
осемењавање) 

100.1.1 800.000,00 - 75 2.000,00 - 

 УКУПНО   800.000,00     

 
II 

У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 
Мајданпек за 2017.годину (''Службени лист општине Мајданпек'', број 12/17 и 12а/17) у дeлу  
I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
1.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава  
 
Табела 3. Мере руралног развоја мења се и гласи: 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 

мере 

Планирани 
буџет за меру  
(укупан износ 

по мери у 
РСД) 

Износ 
подстица

ја по 
јединици 

мере 
(апсолутн
и износ у 

РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику  

(%) 
(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. 
Инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава 

101 7.000.000,00  30 - 65 
50.000,00- 
300.000,00 

- 

2. 
Успостављање и јачање 
удружења у области 
пољопривреде   

102 600.000,00 - 80 250.000,00 - 

3. 
Инвестиције за унапређење и 
развој руралне инфраструктуре 

301 7.900.000,00 - 100 7.000.000,00  

 УКУПНО   15.500.000,00     

 
III 

У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 
Мајданпек за 2017.годину (''Службени лист општине Мајданпек'', број 12/17 и 12а/17) у дeлу  
I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
1.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава  
 
Тебела 6. Табеларни приказ финансијских средстава мења се и гласи:  

Буџет 
Вредност у 

РСД 
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  (без пренетих обавеза) 

17.500.000,00 

Планирана средства за директна плаћања  800.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку - 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   15.500.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 1.200.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 
кредитне подршке  и у оквиру мера руралног развоја 

- 

Пренете обавезе - 
 

IV 
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 40/13  од  28.11.2017. године 

 
                                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                                       Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
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1603 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, на основу члана 124. Закона о социјалној 
заштити (''Службени гласник Република Србија'', 
број 24/11), 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 директора Центра за социјални 

рад Мајданпек 
 

I 
 Именује се Весна Тричковић, 
дипломирани специјални педагог из Мајданпека, 
на дужност директора Центра за социјални рад 
Мајданпек, на мандатни период од четири 
године. 

 
II 

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

III 
 Решење доставити: именованој, Центру 
за социјални рад Мајданпек и архиви СО 
Мајданпек. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 124. Закона о социјалној заштити 

прописано је да директора Центра за социјални 
рад Мајданпек, именује надлежан орган 
јединице локалне самоуправе, по прибављеном 
мишљењу управног одбора и сагласности 
Министраства рада, запошљавања и социјалне 
политике. 
 На седници Управног одбора Центра, 
који је надлежан за спровођење изборног 
поступка, дана 18.07.2017. године, донета је 
Одлука о расписивању конкурса за избор 
директора Центра. 
 Конкурс је објављен у листу ''Послови'' 
26.07.2017. године. 
 Након спроведеног поступка, Управни 
одбор је оснивачу СО Мајданпек доставио 
мишљење, у коме предлаже да се за директора 
Центра за социјални рад Мајданпек именује 
Весна Тричковић, дипломирани специјални 
педагог из Мајданпека. 
 Дана 04.09.2017. године, Министраство 
рада, запошљавања и социјалне политике дало 
је сагласност на именовање Весне Тричковић за 
директора Центра за социјални рад Мајданпек. 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 40/14-1 од 28. новембра 2017. 
године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                            Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1604 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, на основу члана 24. и 52. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16), 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 за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије 

''Мајданпек'' Мајданпек 
 

I 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Ђорђе Рошкић, 
економиста за робни промет из Лескова, за 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек, до 
доношења одлуке о именовању директора по 
конкурсу, а најдуже до годину дана. 
 

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

III 
 Решење доставити: именованом, ЈКП за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
''Мајданпек'' Мајданпек, архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 - 40/14-2 од 28. новембра 2017. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                              

           Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1605 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, на основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник 
Републуке Србије'', број 15/16) 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 и именовању председника и 

чланова Надзорног одбора 
Јавног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије  
''Мајданпек'' Мајданпек 

 
I 

 Разрешавају се досадашње дужности у 
Надзорном одбору Јавног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
''Мајданпек'' Мајданпек, и то: 
 
 1) председник: 
               Васиљ Николић, 
 
 2) члан: 
     Стеван Јовановић. 
 

II 
 У Надзорни одбор Јавног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
''Мајданпек'' Мајданпек именују се, и то: 
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1) за председника: 

               Неђељко Чавић, 
 
 2) за члана: 
     Душан Петровић, 
 
 3) за члана: 
               Александар Марило. 
 

III 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 – 40/14-3 од 28. новембра 2017. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                      
   Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1606 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, на основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16) 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 члана Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа  
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац 

 
I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи Милановац 
именује се Ана Ранђеловић Алексић, за члана из 
реда запослених. 
 

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

III 
Решење доставити: именованој, ЈКП 

''Доњи Милановац'' Доњи Милановац и архиви 
СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 – 40/14-4 од 28. новембра 2017. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                      
              Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1607 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, на основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16) 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 члана Надзорног одбора 
Јавног предузећа за стамбене услуге 

Мајданпек 
 

I 
 У Надзорни одбор Јавног предузећа за 
стамбене услуге Мајданпек именује се Драган 
Николић, за члана. 
 

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

III 
 Решење доставити: именованом, ЈП за 
стамбене услуге Мајданпек и архиви СО 
Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 – 40/14-5 од 28. ноивембра 2017. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                      Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1608 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, на основу члана 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), и члана 9. 
Статута Фондације за локални економски развој 
општине Мајданпек, број 1 од 06.07.2007. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 Именује се Јасмина Стефановић, 
комерцијалиста из Мајданпека, за вршиоца 
дужности лица овлашћеног за заступање и 
представљање Фондације за локални економски 
развој општине Мајданпек, на период до шест 
месеци. 
  

II 
Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу општине Мајданпек''. 
 

III 
Решење доставити: именованој, 

Фондацији за локални економски развој општине 
Мајданпек и архиви СО Мајданпек.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06 – 40/14-6 од 28. новембра 2017. 
године 

                                                            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                     

       Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1609 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, на основу члана 34. и 37. Закона о 
култури (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 72/09, 13/16 и 30/16), и члана 39. став 1. 
тачка 10) 
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Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању вршиоца дужности директора   

Музеја у  Мајданпеку 
 

I 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Југослав Максимовић из 

Мајданпека, за вршиоца дужности директора 
Музеја у Мајданпеку, а до доношења одлуке о 
избору директора по конкурсу а најдуже до 
годину дана. 
 

II 
Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу општине Мајданпек''. 
 

III 
 Решење доставити: именованом, Музеју 
у Мајданпеку и архиви СО Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 – 40/14-7 од 28. новембра 2017. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                 
Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1610 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, на основу члана 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), члана 24. став 3. 
и члана 52. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
15/16), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Јавног предузећа за комуналне услуге 
''Водовод'' Мајданпек 

 
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Небојша Зарков, технолог 
из Мајданпека, за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа за комуналне услуге ''Водовод'' 
Мајданпек, до доношења одлуке о именовању 
директора по конкурсу, а најдуже до годину дана. 
 

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

III 
 Решење доставити: именованом, ЈП за 
комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек и архиви 
СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 40/14-8 од  28. новембра 2017. 

године 
                                                                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
 Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
 

 
1611 

На основу члана 20. Закона о јавним 
службама (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05) и 
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника 

Управног одбора Центра за културу 
Мајданпек 

 
I 

Разрешава се Никола Ристић, 
досадашње дужности председника у Управном 
одбору Центра за културу Мајданпек.    

 
II 

Именује се Слободан Ивановић, за 
председника Управног одбора Центра за културу 
Мајданпек. 

 
III 

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

 
IV 

 Решење доставити: именованима, 
Центру за културу Мајданпек и архиви СО 
Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 – 40/14-9 од 28. новембра 2017. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                     
  Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1612 

На основу члана 116. став 13. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник Републике Србије'', 88/17) и 
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број 
7/08), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Управног 

одбора Предшколске установе ''Марија 
Мунћан'' Мајданпек 

 
I 

Разрешавају се досадашње дужности у 
Управном одбору Предшколске установе 
''Марија Мунћан'' Мајданпек из реда родитеља, и 
то: 
 
 1) члан: 
               Никола Милосављевић, 
 
 2) члан: 
     Марија Момиров. 
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II 

 У Управни одбор Предшколске установе 
''Марија Мунћан'' Мајданпек из реда родитеља 
именују се, и то:  
 
 1) за члана: 
              Роса Јанковић, 
 
 2) за члана: 
     Коста Ињац. 
 

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

IV 
Решење доставити: именованима, 

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

      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
      Број:  06 – 40/14-10  од  28.11.2017. године  

    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                                

Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1613 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, на основу члана 116. став 13. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
88/17), 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 и именовању члана  Школског 
одбора Основне школе ''Вук Караџић'' Доњи 

Милановац 
 

I 
Разрешава се Звонко Обрадовић, 

досадашње дужности члана у Школском одбору 
Основне школе ''Вук Караџић'' Доњи Милановац, 
из реда родитеља.    
 

II 
 Именује се Александра Бабић, за члана 
Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' 
Доњи Милановац, из реда родитеља.  
 

III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

IV 
Решење доставити: именованима, 

Основној школи ''Вук Караџић'' Доњи Милановац 
и архиви СО Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 – 40/14-11 од 28. новембра 2017. 

године 
                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                               
                   Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
 
 
 

1614 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, на основу члана 116. став 13. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
88/17) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 07/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Основне музичке школе ''Ранко 
Кривић'' Мајданпек 

 
I 

Разрешавају се досадашње дужности у 
Школском одбору Основне музичке школе 
''Ранко Кривић'' Мајданпек из реда родитеља, и 
то: 
 
 1) члан: 
               Јадранка Симоновић, 
 
 2) члан: 
     Татјана Радуловић. 
 

II 
 У Школски одбор Основне музичке школе 
''Ранко Кривић'' Мајданпек из реда родитеља 
именују се, и то:  
 
 1) за члана: 
               Драган Петровић, 
 
 2) за члана: 
       Влада Вуковић. 
 

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

IV 
Решење доставити: именованима, 

Основној музичкој школи ''Ранко Кривић'' 
Мајданпек и архиви СО Мајданпек.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 – 40/14-12 од 28. новембра 2017. 

године 
                                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Славиша Божиновић, р.с. 

__________ 
1615 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, на основу члана 116. став 13. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
88/17), 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 и именовању члана Школског 

одбора Основне школе ''12. септембар'' 
Мајданпек 
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I 

Разрешава се Јелена Мишић, досадашње 
дужности члана у Школском одбору Основне 
школе ''12. септембар'' Мајданпек, из реда 
родитеља.    
 

II 
 Именује се Снежана Перишић, за члана 

Школског одбора Основне школе ''12. 
септембар'' Мајданпек, из реда родитеља.  

 
III 

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

 
IV 

 Решење доставити: именованима, 
Основној школи ''12. септембар'' Мајданпек и 
архиви СО Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 – 40/14-13 од 28. новембра 2017. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                               
Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1616 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 28. новембра 2017. 
године, на основу члана 116. став 13. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
88/17), 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 и именовању члана Школског 

одбора Основне школе ''Миладин Бучановић'' 
Влаоле 

 
I 

 Разрешава се Снежана Милошевић, 
досадашње дужности члана у Школском одбору 
Основне школе ''Миладин Бучановић'' Влаоле, из 
реда родитеља.    
 

II 
Именује се Златица Николић, за члана 

Школског одбора Основне школе ''12. 
септембар'' Мајданпек, из реда родитеља. 
 

III 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Мајданпек''. 
 

IV 
 Решење доставити: именованима, 
Основној школи ''Миладин Бучановић'' Влаоле и 
архиви СО Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 – 40/14-14 од 28. новембра 2017. 

године 
                                                                   

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
 
 

 
1617 

На основу члана 94. став 2. Закона о 
превозу путника у друмском саобраћају 
("Службени гласник РС", број: 68/15), тачке 8. 
Одлуке о такси превозу путника на територији 
општине Мајанпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број: 31/15) и члана 14. тачка 14. и 
члана 39. тачка 32. Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек", број: 7/08) 
и Елабората обима такси превоза у општини 
Мајданпек Јавног предузећа за грађевинско 
земљиште и путеве Мајданпек, број: 675 од 
21.11.2017. године, Општинско веће  општине 
Мајданпек на седници одржаној дана                    
27. новембра  2017. године, донео је 
 

ПРОГРАМ  
о измени Програма 

оптималне организације такси превоза 
на територији општине Мајданпек за период 

од 2016. до 2020. године 
 
I 

У Програму оптималне организације 
такси превоза на територији општине Мајданпек 
за период од 2016 до 2020. године ("Службени 
лист општине Мајданпек", број: 32 /15)   мења се 
тачка IV и гласи: 

  
" IV 

Број такси места на такси стајалиштима 
је: 

1. У Мајданпеку :  
- у улици Светог Саве код " Голден Ин-а 

"- два;  
- у улици Светог Саве код "Музеја"- пет ; 
- у Карађорђевој улици код "Стадиона" - 

пет, ;  
- у Карађорђевој улици код Аутобуске 

станице – пет; 
- на углу Капетанске и Кнеза Милоша код  

објекта " Текијанка " -три и  
- у Капетанској улици код "Пијаце" –

девет. 
2. У Доњем  Милановцу: 
- у улици Капетана Мише код "Пијаце"  

три и  
-  у улици Стевана Мокрањца код 

"Пристаништа"- четири. " 
 

II 
Овај Програм ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Мајданпек". 

 
III 

Програм доставити: 
 Агенцији за привредне регистре; 
 Републичком инспектору за  

саобраћај – Округ Зајечар; 
 ЈП за грађевинско земљиште и 

путеве Мајданпек; 

 Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове; 
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 Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено - комуналне 
послове. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 344- 31 од 27. новембра 2017. године 

                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                   

Дејан Вагнер, с.р. 
__________ 

1618 
На основу члана 20. став 3 Правилника о 

подстицајима за подршку инвестицијама у 
примарну пољопривредну производњу на 
територији Општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 18/15), Записника о 
спроведеном поступку отварања и разматрања 
пoднетих захтева по Jaвнoм пoзиву за 
одобравање подстицаја у 2017. години по 
Програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја општине Мајданпек за 2017. годину (06-
24/2017-02-03 од 21.11.2017. године)  и  
Предлога о расподели и коришћењу 
подстицајних средстава за успостављање и 
јачање удружења у области пољопривреде за 
2017. годину (06-24/2017-02-04 од 21.11.2017. 
године), Општинско веће општине Мајданпек 
доноси 
 

О Д Л У К У 
о расподели и коришћењу подстицајних 

средстава за успостављање и јачање 
удружења у области пољопривреде за 

2017.годину 
 

I 
 Додељују се средства из буџета општине 
Мајданпек за 2017. годину за реализацију 
програмских активности следећим 
организацијама пољопривредних произвођача и 
прерађивача: 
 

Р.б. 
Назив 

подносиоца 
Програмска 
активност 

Одобрени 
износ 

1. 

„Удружење 
привредних 

рибара  
Доњег 

Подунавља“ 
Доњи 

Милановац 

Набавка 
потребне 
опреме, 
канцеларијског 
материјала и 
инвентара 

100.000,00 

 
II 

Одлуку доставити подносиоцима 
захтева. 
 

 III 
Подносиоци захтева имају право да 

поднесу приговор Oпштинскoм вeћу општине 
Мајданпек у року од осам дана од дана 
достављања ове Одлуке. 

 
IV 

Ову Одлуку објавити у средствима јавног 
информисања, на званичној интернет 
презентацији Oпштине Мајданпек, као и у  
 

 
„Службеном листу Oпштине Мајданпек“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-39/12 од 27. новембра 2017. године 

 
ПРЕДСЕДНИК,                                               

Дејан Вагнер, с.р. 
__________ 
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