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            На основу члана 51. а у вези члана 19. 
став 1. члана 26. став 1. и члана 27. став 10. 
Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС", бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16 и 113/17), 
члана 64 Статута општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 7/08) и члана 3. 4. 
и 6. Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 3/15), 
Општинско веће општине Мајданпек, на захтев 
Министарства финансија - Управе за трезор, 
Сектора за људске и материјалне ресурсе, 
Београд, на седници одржаној дана 06.11.2018. 
године, донело је 
 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење пословног простора 
у јавној својини општине Mајданпек 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком даје се на коришћење без 
накнаде, на период од 10 година пословни 
простор површине 33 m², који се налази у Доњем 
Милановцу у приземљу објекта стамбене зграде у 
ул. Краља Петра I,  на катастарској парцели број 
3473/44, уписаној у лист непокретности број 1449 
КО Доњи Милановац, Министарству финансија - 
Управи за трезор, Филијала Зајечар - Експозитура 
Доњи Милановац. 

 
Члан 2. 

Пословни простор из члана 1. ове Одлуке 
даје се на коришћење ради обављања послова из 
надлежности Управе за трезор и пружања услуга 
грађанима и правним лицима на подручју Доњег 
Милановца. 
 
 

Члан 3. 
           Међусобна права и обавезе између 
општине Мајданпек и Управе за трезор у погледу 
начина коришћења наведеног пословног 
простора, текућег одржавања, унапређивања, као 
и извршавања законских и других обавеза, биће 
регулисана уговором.  
 

Члан 4. 
          Овлашћује се Председник општине да у име 
општине Мајданпек потпише Уговор из члана 3. 
ове Одлуке.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 6. 
         Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Мајданпек“. 
 

Члан 7. 
         Одлуку доставити Министарству финансија – 
Управи за трезор, Сектору за људске и 
материјалне ресурсе, Београд, Филијали Зајечар 
– Експозитура у Доњем Милановцу и Архиви.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 463-17 од 06.11. 2018. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган поповић, с.р. 

__________________ 
1802 

На основу члана 58. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/16 и 
113/17), члана 5. Уредбе о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима за опис 
радних места службеника у аутономним 
покрајинама и јединицма локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'', број 88/16), члана 4. 
Уредбе о критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места 
намештеника у аутономним покрајинама и 
јединицма локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', број 88/16) и члана 43. Одлуке о 
општинској управи (''Службени лист општина'', 
број 15/04, 3/05, 12/05,  5/06 , ''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 8/08,  10/08 ,  2/10,  9/12, 
16/13, 21/13 и 12/17), Општинско веће општине 
Мајданпек, на предлог Начелника Општинске 
управе општине Мајданпек, дана 06. 11. 2018. 
године, усвојило је  
 
 

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

систематизацији 
радних места  у Општинској управи општине 

Мајданпек 
 

Члан 1. 
               У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској 
управи општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 40/16. 27/17и 10/18), у 
члану 36. радно место на редном броју 43. 
''Вођење пословних књига за директне и 
индиректне кориснике – виши  референт'' број 
службеника са ''2'' смањује се на ''1''. 

 
 

ГОДИНА: XI 
 

БРОЈ: 33 
 

8. новембар 2018. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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 После редног броја 44. додаје се редни 
број 44а који гласи: 
             ''44а. Радно место: Финансијско-
рачуноводствени послови – млађи референт 
Опис послова:  
               Врши пријем, контролу, груписање и 
књижење улазне и излазне документације и даје 
налог за финансијско задуживање, врши 
фактурисање услуга, води књигу излазних 
фактура и других евиденија, контролише 
евидентирање пословних промена у пословним 
књигама и евиденцијама, израђује месечне 
извештаје из делокруга свог рада и одговоран је 
за њихову тачност, ажурира податке у 
одговарајућим базама; пружа подршку у изради 
финансијских извештаја (периодичних и 
годишњих) и годишњег извештаја о пословању, 
обрађује податке и израђује статистичке табеле, 
врши и друге послове по налогу шефа службе, 
шефа одељења и начелника Општинске управе. 
 Број службеника: 1 
 Услови: Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању економске или 
финансијске струке, положен државни стручни 
испит и завршен приправнички стаж. '' 
 

Члан 2. 
              У члану 42. на редном броју  57. радно 
место Помоћник  Председника општине за 
друштвене делатности и сарадњу са месним 
заједницама, удружењима грађана и 
синдикатима '', брише се. 

 
Члан 3. 

Члан 44. мења се и гласи: 
 

''Члан 44. 
Укупан број систематизованих радних 

места у овом Правилнику је 57 са 85 извршилаца 
(1 службеник на положају, 57 службеника на 
извршилачким радним местима и 27 
намештеника), и то:  

-  1 радно место службеника на положају у 
првој групи  (1 службеник); 

- 10 радних места у звању самостални 
саветник (10 службеника);  

- 7 радних места у звању саветник (7 
службеника);   

- 5 радних места у звању млађи саветник 
(5 службеника);   

- 6 радних места у звању сарадник (7 
службеника);    

- 1 радно место у звању млађи сарадник 
(1 службеник); 

- 12 радних места у звању виши референт 
(25 службеника);  

- 1 радно место у звању референт (1 
службеник); 

- 1 радно место у звању млађи референт 
(1 службеник); 

- 8 радних места у четвртој врсти радних 
места намештеника (9 намештеника);  

- 5 радних места у петој врсти радних 
места намештеника (18 намештеника).  

У укупан број није урачунат Кабинет 
председника општине где су систематизована 2 
радна места са 2 извршилаца, и то:  

 
-  2 радна места (2 функционера, односно 

2 помоћника председника општине).'' 
 

Члан 4. 
Распоређивање запослених на радна 

места утврђена овим Правилником извршиће 
начелник Општинске управе у року од 15 дана од 
дана његовог ступања на снагу. 

 
Члан 5. 

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

 
Члан 6. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања.  

 
   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 112-17 од 06.11.2018.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
_____________ 

1803 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 07.11.2018. године, на 
основу члана 46. став 1. тачка 1) Закона о 
локалним изборима (''Сл. гласник РС'', број 
129/07, 34/10, и 54/11),  донела је 
 

О Д Л У К У 

о престанку одборничког мандата 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Силвији Илић из 
Дебелог Луга одборнику са изборне листе Др 
Mарко Радуловић - Српски покрет Двери, дана 
07.11.2018. године престао одборнички мандат у 
Скупштини општине Мајданпек, због подношења 
оставке. 

 
II 

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

 
III 

 Решење доставити: именованој и архиви 
СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 66/1  од  07.11.2018. године 

                               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                      

Никола Науновић, с.р. 
__________________ 
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                         1804 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 07.11.2018. године, на 
основу члана 48. и 56. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 129/07 и 54/11), донела је  
 

О Д Л У К У  

о потврђивању одборничких мандата 
 
I 

 ПОТВРЂУЈУ СЕ одборнички мандати у 
Скупштини општине Мајданпек кандидатима за 
одборнике са изборне листе Александар Вучић – 
Зато што волимо Мајданпек, и то: 

 
1.   Миладину Голубовићу, рођеном 

27.04.1961. године, пензионеру из Влаола, 
кандидату за одборника под редним бројем 25; 

2. Слободану Ивановићу, рођеном 
21.01.1957. године, пензионеру из Мајданпека, 
кандидату за одборника под редним бројем 26;  

3. Маријани Србуловић, рођеној 
17.02.1986. године, васпитачици из Мајданпека, 
кандидату за одборника под редним бројем 27. 
 

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

 
III 

Одлуку доставити именованима и архиви 
Скупштине општине Мајданпек. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 66/1  од  07.11.2018. године 

                                                                                                        
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
______________ 

1805 
На основу члана 12. Закона о јавним 

службама ("Службени гласник РС", бр. 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 07.11.2018. 
године, донела  

 
РЕШЕЊЕ 

 
I 

Даје се сагласност на Извештај о 
реализацији Годишњег плана рада Предшколске 
установе "Марија Мунћан" Мајданпек за радну 
2017./2018. годину, који је усвојио Управни одбор 
Предшколске установе "Марија Мунћан" 
Мајданпек, Одлуком  број: 03-563 од 14.09.2018. 
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: 022-14 од 07.11.2018. године 

                                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ,                                                                                                         

Никола Науновић с.р. 
              ________________ 
                         1806 
На основу члана 12. Закона о јавним 

службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91, 
71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 
83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон), члана 
62. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", 
бр. 88/17, 27/18 - други закон ) и члана 39.  став 9. 
тачке 22) Статута општине Мајданпек (‘’Службени 
лист општине Мајданпек’’,број:7/08), Скупштина 
општине Мајданпек је, на седници одржаној дана   
07.11.2018. године, донела  

 
РЕШЕЊЕ 

 
I 

Даје се сагласност на Годишњи план рада 
Предшколске установе "Марија Мунћан" 
Мајданпек за радну 2018./2019. годину, који је 
донео Управни одбор Предшколске установе 
"Марија Мунћан", Одлуком  број: 03-565 од 
14.09.2018. 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: 022-15 од   07.11.2018. године                                                                                                        

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ,                                                                                                                    

Никола Науновић, с.р. 
               __________________  
                           1807 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 07.11.2018. године, на 
основу члана 63. став 4. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08), а у вези члана 45. став 9. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 
101/16-други закон и 47/18), на предлог 
председника општине Мајданпек, донела је     
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О Д Л У К У 

о члановима Општинског већа на сталном 
раду 

у општини 
 
I 

 На сталном раду у општини Мајданпек, 
одређују се следећи чланови Општинског већа, и 
то: 
 

1. Даријо Мијатовић из Доњег 
Милановца, задужен за сарадњу са 
месним заједницама; 

2. Драган Павловић из Мајданпека, 
задужен за област мале привреде и 
предузетништва; 

3. Марко Тодоровић из Мајданпека, 
задужен за област пољопривреде; 

4. Марио Буљубаша из Мајданпека, 
задужен за област спорта и физичке 
културе. 

 
II 

 Коефицијент за обрачун и исплату плате 
постављених лица из тачке I ове Одлуке, 
утврдиће Административна комисија Скупштине 
општине Мајданпек посебним решењем. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК, 
    Број:  06 – 66/6  од  07.11.2018. године 
      
             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                 Никола Науновић, с.р. 
____________ 

Скупштина општине Мајданпек на седници 
одржаној дана 07.11.2018. године на основу члана 
35. и 46. Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС”, бр. 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'', бр. 129/07), као и члана 39. Статута општине 
Мајданпек ("Сл. лист општине", бр. 7/08), по 
прибављеном мишљењу Комисије за планове 
општине Мајданпек број 350-40/2018-03 од 
02.10.2018.године, донела је 

 
           О Д Л У К У 

о изради  Плана детаљне регулације 
за археолошко налазиште Рудна Глава 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне  
регулације за археолошко налазиште Рудна Глава 
у општини Мајданпек (у даљем тексту План 
детаљне регулације). 

 
 

Члан 2. 
Граница планског подручја је дефинисана 

је Одлуком о проглашењу археолошког 
локалитета Рудна Глава за културно добро – 

археолошко налазиште (Одлука СО Мајданпек 
бр.06-29/13 од 24.06.1981.), а ближе катастарским 
парцелама КО Рудна Глава број: 5520/2, 5521/2, 
5528/4, 5528/5, 5531/3, 5532/1, 5532/2, 5539/5, 
5539/4, 5526/3, 5529/2 и 5520/1 проширену за 
површину потребну за формирање површина 
јавне намене и инфраструктурних коридора.  

Површина простора обухваћеног Планом 
детаљне регулације износи око 2,6296 ha и 
целокупно се налази на КО Рудна Глава.  

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

Коначна граница Плана дефинисаће се 
прилико израде Нацрта плана детаљне 
регулације. 

 
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). 

План се израђује на ажурираном и 
овереном катастарско – топографском плану. 
Подлоге за израду плана су постојеће геодетске 
подлоге, копија плана издата од РГЗ-а, постојећи 
орто-фото снимак и остале.  

 
Члан 4. 

Принципи планирања, коришћења, 
уређења и заштите простора заснивају се на 
начелима уређења и коришћења простора 
утврђеним чланом 3. Закона о планирању и 
изградњи. 

 
Члан 5. 

Циљ израде Плана детаљне регулације је: 
стварање планског основа за уређење и 
коришћење простора, 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. 

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

Члан 7. 
Средства за израду Плана детаљне 

регулације у процењеном износу од 1.563.018,60 
динара, обезбеђују се преко програма ЕУ Про и 
других извора које обезбеди Општина. 

 
Члан 8. 

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. 
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Члан 9. 

Саставни део ове Одлуке је Одлука о 
изради Стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину, Одељења за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено – комуналне и 
инспекцијске послове, број 350-40/2018-03 од 
02.10.2018.године. 

Члан 10. 
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 11. 

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

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

 
Члан 12. 

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 13. 

 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 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
БРОЈ: 06-66/7   од  07.11.2018. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                                                  

Никола Науновић,  с.р. 
____________ 

1808 
 

На основу члана 111. Закона о 
социјалној заштити ("Службени гласник РС", 
број 24/11), члана 20 став 1. тачке 4. и 5.  и 
члана 32. став 1. тачке 6) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени Гласник РС", број 
129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон 
и 47/18) и члана 14. тачка 18. Статута 
општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08), Скупштина општине 
Мајданпек на седници одржаној дана  07.11. 
2018. године донела је 

 

 
 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о проширеним 
правима и услугама у социјалној заштити 

општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
У Одлуци о проширеним правима и 

услугама у социјалној заштити општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек", број 17/11, 
39/17 и 18 /18), мења се члан 23. и гласи: 

"Члан 23. 

 Право на субвенцију трошкова  даљинског 
грејања и трошкова закупа стана могу да остваре: 

1) корисници новчане социјалне помоћи  
и  

2) војни и породични инвалиди који осим 
инвалидских принадлежности немају 
друга примања. 

 
 Право на субвенцију трошкова грејања 
остварују корисници даљинског грејања за 
испоручену топлотну енергију  у износу  од 50% 
месечне обавезе, по рачуну испоручиоца 
топлотне енергије; 
 Власници или корисници куће или стана, 
без могућности даљинског грејања,  остварују 
право на 5 м³ огревног дрвета (друге класе), по 
грејној сезони. 
 Огревно дрво, за кориснике из предходног 
става овог члана, са испоруком на адресу 
пребивалишта корисника,  обезбеђује Општинска 
управа. 
 Право на субвенцију  трошкова закупа 
стана (станарине)  остварује се у  висини од 50% 
цене закупа по месечном задужењу  ЈП за 
стамбене услуге Мајданпек". 

 
 

Члан 2. 
 После члана 23.  додаје се нови члан 23а. 
и гласи: 

"Члан 23а. 

 Поступак за остваривање права из 
предходног члана води Општинска управа - 
Одељење за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове. 
Уз захтев за остваривање права из члана 23. ове 
Одлуке, подносиоци захтева прилажу : 
1 - оверени уговор о коришћењу стана или доказ о 
власништву куће, односно стана и  
2 - изјаву  два сведока о броју чланова 
домаћинства подносиоца захтева. 
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Изузетно, за подносиоце захтева из  домаћинства 
у руралним насељима, за остваривање права на 
обезбеђење огревног дрвета, уколико није могуће  
да  доставе уговор о коришћењу стамбеног 
објекта или доказ о власништву стамбеног 
објекта, шеф месне канцеларије, као службено 
лице Општинске управе,  доставља уверење о 
коришћењу стамбеног  објекта од стране 
подносиоца захтева.  
 
 Надлежна служба Општинске управе, по 
службеној дужности, прибавља: 
1 - потврду о закупу стана од стране ЈП за 
стамбене услуге Мајданпек; 
2 - потврду Центра за социјални рад о оствареном 
праву  из члана 23.став 1. тачке 1 ); 
3 - потврду ЈКП "Мајданпек" Мајданпек о 
коришћењу, односно, не коришћењу топлотне 
енергије из система даљинског грејања; 
Право на субвенцију дела трошкова закупа стана,  
трошкова даљинског  грејања  или обезбеђење 5 
м³ огревног дрвета, остварује се за одговарајући 
стамбени простор у смислу Закона о социјалној 
заштити. 
 Наведена права за субвенцију трошкова 
за испоручену топлотну енергију и трошкова 
закупа стана се признају од првог дана наредног 
месеца по подношењу захтева. 
Право на испоруку огревног  дрвета признају се за 
наредну грејну сезону, по поднетим захтевима од 
01. јануара до  31. маја текуће године. 
 Надлежна служба Општинске управе је у 
обавези да јавним предузећима, пружаоцима 
производа и услуга, достави примерак решења о 
признатом праву из члана 23. ове Одлуке. 
Јавна предузећа, пружаоци производа и  услуга, 
су у обавези да Одељењу за буџет, финансије и 
трезор Општинске управе доставе, до 10-ог у 
месецу за предходни месец, списак корисника 
права са појединачним и укупним износом 
задужења и износом  субвенције. 
 Субвенција трошкова станарине по 
овереном уговору са физичким лицем, 
станодавцем, вршиће се у виду новчане 
надокнаде поштанском упутницом, на адресу 
корисника у износу од 50% уговореног месечног  
износа цене закупа, за одговарајући стамбени 
простор." 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мајданпек", а примењиваће се од  1. јануара 2019. 
године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-67/8   од 07.11. 2018. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                                                            

Никола Науновић, с.р. 
_______________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

1809 
 На основу члана 15. и 42. Закона о 
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', 
број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 10. Уредбе о 
саставу и начину рада штабова за ванредне 
ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/10) и 
члана 39. Статута општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
07.11.2018. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допуни Oдлуке 

о образовању Oпштинског штаба за ванредне 
ситуације за територију општине Mајданпек 

 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о образовању Општинског 
штаба за ванредне ситуације за територију 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 1/11, 20/12, 16/13, 26/13, 22/14 и 
36/15), у члану 1. у ставу 2. речи: „Дејан Вагнер, 
председник општине'', замењују се речима: 
„Драган Поповић, председник општине'' и 
„Срећко Николић, заменик председника 
општине“ замењују се речима: „Елвира 
Јовановић, заменик председника општине“ 
 

У ставу 3. на редном броју 1 речи: 
''Славиша Божиновић, председник Скупштине 
општине'', замењују се речима: ''Никола 
Науновић, председник Скупштине општине'', на 
редном броју 2 речи: „Љиљана Васиљевић'' 
замењују се речима ''Лидија Бинђеско'', на 
редном броју 6 речи: „Ненад Радић“ замењују се 
речима „Саша Либрић“, на редном броју 21 речи: 
„Весна Цепењор“ замењују се речима „Иван 
Грмуша“ а после редног броја 21 додаје се нови 
редни број 22 који гласи: 

  
''22. Бранко Вукић, капетан, 

представник Команде за развој Тимочке 
бригаде, члан штаба за цивилно-војну 
сарадњу'' 

  
Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-66  од  07.11.2018. године 

                                                                                        
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                          

Никола Науновић, с.р. 
____________ 

 
 
 



7                БРОЈ 33                   “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                   8. новембар 2018. 

 
1810 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 07.11.2018. године, на 
основу члана 13. став 3. Закона о здравственој 
заштити (''Сл. гласник РС'', број 107/05, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), члана 32. став 1. тачка 9) 
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 
број 129/07) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Сл. лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу председника Управног одбора  

Дома здравља ''Др Верољуб Цакић''  Мајданпек 
 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ Милан Цветковић 
досадашње дужности председника  Управног 
одбора Дома здравља ''Др Верољуб Цакић'' 
Мајданпек. 

 
II 

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

 
III 

 Решење доставити: именованом, Дому 
здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек и архиви 
СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 66/10-1  од  07.11.2018. године 

                                                                                        
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                       

Никола Науновић, с.р. 
__________________ 

1811 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 07.11.2018. године, на 
основу члана 13. став 3. Закона о здравственој 
заштити (''Сл. гласник РС'', број 107/05, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), члана 32. став 1. тачка 9) 
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 
број 129/07) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Сл. лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника Управног одбора  

Дома здравља ''Др Верољуб Цакић''  Мајданпек 
 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Предраг Сперлић за 
председника Управног одбора Дома здравља ''Др 
Верољуб Цакић''  Мајданпек. 

 
 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
III 

 Решење доставити: именованом, Дому 
здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек и архиви 
СО Мајданпек. 
 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 66/10-1  од  07.11.2018. године 

                                                                                          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                       

Никола Науновић,с.р. 
_____________ 

1812 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 07.11.2018. 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) 
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''. 
II 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 66/10-2  од  07.11.2018. године 

                                                                              
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                               

Никола Науновић,с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Зоран Топаловић, тел: (030)  581 217 
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1146 
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97 
06-063 
ШТАМПА: Стручна служба органа општине 

 

       
С А Д Р Ж А Ј 

 
 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
 
 
Одлука о престанку одборничког мандата..................................................................................................2 
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