
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1917 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

основу члана 16. став 8. Правилника о 
одобравању и финансирању програма којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта на територији општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 35/17 и 
2/19), на седници одржаној дана 27. фебруара 
2019. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 Даје се сагласност на одлуку Комисије о 
избору програма у области спорта, који ће се 
финансирати из буџета општине Мајданпек за 
2019. годину. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек'' и на званичној интернет 
страни општине Мајданпек. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 16/1  од  27. фебруара 2019. године 

                                                                                                     
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                Драган Поповић, с.р. 
__________ 

1918 
На основу члана 51. а у вези члана 19. 

став 1, члана 26. став 1. и члана 27. став 10. 
Закона о јавној својини (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 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 42/18), 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 основу захтева 
Месне заједнице Доњи Милановац, бр. 11/19 од 
20.02.2019. године, на седници одржаној дана 27. 
фебруара 2019. године,    донело је 
 

О Д Л У К У 
о давању на коришћење пословног објекта  

у јавној својини општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком даје се на коришћење без 
накнаде Месној заједници Доњи Милановац, 
пословни објекат површине 573м

2
, који се налази 

у Доњем Милановцу, у улици Краља Петра I, на 
кп.бр. 3473 КО Доњи Милановац, уписан у лист 
непокретности бр. 1546. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 2. 
 Пословни објекат из члана 1. ове одлуке 
даје се на коришћење Месној заједници Доњи 
Милановац на период до отпочињања 
грађевинских радова на поменутом објекту од 
стране општине Мајданпек. 
 

Члан 3. 
 Међусобна права и обавезе између 
општине Мајданпек и Месне заједнице Доњи 
Милановац у погледу начина коришћења 
наведеног пословног објекта, текућег одржавања, 
унапређивања, као и извршавања законских и 
других обавеза, биће регулисана посебним 
уговором. 
 

Члан 4. 
 Овлашћује се председник општине да у 
име општине Мајданпек потпише уговор из члана 
3. ове одлуке. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења. 
 

Члан 6. 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

Члан 7. 
 Одлуку доставити: Месној заједници Доњи 
Милановац и архиви СО Мајданпек. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 16/2  од  27. фебруара 2019. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                         Драган Поповић, с.р. 
__________ 

1919 
На основу Закона о одбрани (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 116/07, 88/09, 
88/09-др.закон.104/09-др.закон,10/2015 и 36/2018), 
члана 84. Закона о војној, радној и материјалној 
обавези (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 88/09, 95/10 и 36/18), Закона о тајности 
података (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 104/09), Уредбе о начину и поступању 
извршавања обавеза планирања припрема за 
одбрану (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 24/09), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07,82/14,101/16), 
члана 64. став 1. тачка 2. Статута Општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), Одлуке  о планирању припреме  

 
 

ГОДИНА: XII 
 

БРОЈ: 6 
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2                     БРОЈ 6                   “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”              27. фебруар 2019. 

за одбрану и одобравању Плана одбране 
општине Мајданпек Скупштине општине 
Мајданпек, број 06-15/13 од 23.03.2018. године, 
Општинско веће општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана         27. фебруара 2019. године, 
донело је 

О  Д  Л  У  К  У 
о ратној организацији и систематизацији 

Општинске управе општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се ратна 

организација и систематизација рада Општинске 
управе општине Мајданпек за време, ратног и 
ванредног стања, као и функционисање 
Општинске управе општине Мајданпек  

 
Члан 2. 

Општинска управа општине Мајданпек за 
време ратног и ванреног стања  спроводи послове 
и радне задатке према Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и радних 
задатака Општинске управе општине Мајданпек. 

То подразумева спровођење послова и 
радних задатака који су извршиоци послова и 
радних задатака Општинске управе општине 
Мајданпек. 

Пословање и рад Општинске управе 
општине Мајданпек као и рад запослених лица у 
њој се врши искључиво према Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
послова и радних задатака Општинске управе 
општине Мајданпек. 

Начелник Општинске управе општине 
Мајданпек одређује лице  које ће бити његов 
заменик. 

Члан 3. 
О непосредном спровођењу Правилника, 

стара се начелник Општинске управе општине 
Мајданпек или његов заменик. 

Начелник општинске управа општине 
Мајданпек у складу са насталим потребама 
утврђује број извршиоца и преко одговарајућих 
органа  односно овлашћених органа ,врши 
распоређивање запослених на одређеним 
пословима. 

Члан 4. 
Начелник Општинске управе општине 

Мајданпек је надлежан и у обавези да у складу са 
овом Одлуком донесе Правилник о ратној 
организацији и систематизацији у Општинској 
управи општине Мајданпек. 

Правилником се утврђује ратна 
организација и систематизација, број и структура 
запослених, њихова звања и занимања са описом 
послова и условима за њихово обављање за 
време ванредног и  ратног стања. 
 

Члан 5. 
Рад у време ратног и ванредног стања 

Општинске управе општине Мајданпек обављаће 
се на постојечој мирнодопској локацији у 
општинској згради, у улици Светог Сава бб. 
  

Члан 6. 
За све време трајања наређених мера из 

ове одлуке на пословима и радим задацима у 
Оптинској управи општине Мајданпек ангажују се 

лица – обвезници радне обавезе који су 
распоређени Планом попуне обвезника радне 
обавезе, одобреног од стране Регионалног центра 
МО Ниш према утврђеном броју и организацијској 
структури-шеми. 

Члан 7. 
Позивање радника Општинске управе 

општине Мајданпек на мобилизацијску локацију ,у 
општинској згради, у улици Светог Сава бб, врше 
начелник,његов заменик и задужени радник који 
обавља послове планирања прпреме за одбрану 
у Општинској управи општине Мајданпек 
постојећим ситемом веза или позиварском 
службом. 

Радник који обавља послове планирања 
припреме за одбрану по завршетку мобилизације 
тј.позивања радника извештава руководиоца и 
ЦМО Бор о броју одазваних и неодазваних 
радника-обвезника радне обавезе. 
 

Члан 8. 
По доласку на мобилизацијску локацију 

лица-обвезници радне обавезе, начелник 
Општинске упрааве општине Мајданпек и радник 
који обавља послове припреме планирања за 
одбрану у обавези су да информишу радника 
радне обавезе са разлогом 
позивања,организацијом рада, знацима за 
узбуњивање и мерама и начином заштите у 
сваком од случаја понаособ.  

 
Члан 9. 

У току мобилизације и ратног стања у 
потпуности ће се поступати према знацима за 
узбуњивање Центра ОиО. 

За време оглашене опасности прекида се 
рад органа а заштита људства врши се 
склањањем у наменски за то одређена 
склоништа. 

Члан 10. 
За све време рада Општинске управе 

општине Мајданпек на мобилизацијској локацији 
користиће се постојећи системи веза и 
комуникације са осталим субјектима система 
одбране, државним органима, правним и 
физичким лицима. 
 

Члан 11. 
За време ратног стања и мобилизације 

појачавају се мере безбедности, заштита тајних 
службених података и пословних просторија и 
обезбеђује се благовремено,ефикасно и 
адекватно информисање запослених у 
Општинској управи општине Мајданпек. 
 

Члан 12. 
За рад дужи по потреби службе од 

Законом предвиђеног, Општинска управа општине 
Мајданпек обезбедиће организовану исхрану или 
новчану надокнаду за исту предвиђену по 
Правилнику Општинске управе. 
 

Члан 13. 
За правилно и потпуно спровођење 

одредаба ове Одлуке као и доношење 
Правилника о ратној организацији и 
систематизацији у Општинској управи општине 
Мајданпек одговорни су начелник Општинске 
управе и његов заменик. 
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Надлежност истог је да у конкретном 

спровођењу истих евентуално врши допуне у 
складу са новим потребама, решењима и 
могућностима Општинске управе општине 
Мајданпек. 

 
Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а примењиваће се од дана 
проглашења ратног или ванредног стања по 
одлуци надлежних државних органа. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 - 16/4  од  27. фебруара 2019. године 

                                                                                                                     
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                          Драган Поповић, 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 
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