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2239 
На основу члана 6. став 5. и члана 7а  Закона 

о порезима на имовину ("Службени гласник РС", број  
26/01, 45/02, 80/02, 135/14, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 
78/11, 57/12-УС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/18, 99/18 и 
86/19), члана 39. став1. Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и 
42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 12.11.2020. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
о утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2021. годину на територији 

Општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 
територији општине Мајданпек. 

 
Члан 2. 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2021. годину на територији општине Мајданпек у 
првој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 830,00 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 43,60 

динара; 
3. за шумско земљиште 51,00 динара; 
4. за станове 27.987,50 динара; 
5. за куће за становање  32.682,50 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 55.797,50 динара; 

7. за гараже и гаражна места 9.475,00 
динара. 
 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2021. годину на територији општине Мајданпек у 
другој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 830,00 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 43,60 

динара; 
3. за шумско земљиште 51,00 динара; 
4. за станове 27.987,50 динара; 
5. за куће за становање 32.682,50 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 55.797,50 динара; 

7. за гараже и гаражна места 9.475,00 
динара. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2021. годину на територији општине Мајданпек у 
трећој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 710,00 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 43,60  

динара; 
3. за шумско земљиште 51,00 динара; 
4. за станове 25.500,00 динара; 
5. за куће за становање  30.545,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 52.860,00 динара;  

7. за гараже и гаражна места 8.575,00 
динара. 
 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2021. годину на територији општине Мајданпек у 
четвртој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 540,00 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 43,60  

динара; 
3. за шумско земљиште 51,00 динара; 
4. за станове 20.945,00 динара; 
5. за куће за становање  23.575,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 17.620,00 динара;  

7. за гараже и гаражна места 8.575,00 динара 
 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2021. годину на територији општине Мајданпек у 
петој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 397,31 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 43,60  

динара; 
3. за шумско земљиште 51,00 динара; 
4. за станове 20.945,00 динара; 
5. за куће за становање  21.082,50 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 22.758,75 динара;  

7. за гараже и гаражна места 6.502,50 динара 
 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2021. годину на територији општине Мајданпек у 
шестој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 200,00 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 

 

 
 

ГОДИНА: XIII 
 

БРОЈ: 32 
 

13. новембар 2020. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
 

 



2                     БРОЈ 32                  “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                        13. новембар 2020. 

 
 

3. за шумско земљиште 51,00 динара; 
4. за станове 20.945,00 динара; 
5. за куће за становање  17.850,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 14.680,00 динара;  

7. за гараже и гаражна места 4.675,00 
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 2021. 
године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

 Број:  436 - 218  од  12. новембра 2020. године 
                                                                                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                               
              Никола Науновић, с.р. 

 
_________ 

2240 
 На основу члана  111. Закона о социјалној 
заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), члана 
32. став 1. тачке 6) а у вези члана 20. став 1. тачке 4) 
и 5) Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-
други закон и 47/18) и члана 39. тачка 7) Статута 
општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Скупштина општине 
Мајданпек, на  седници одржаној дана 12.11.2020. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о социјалној 

заштити у општини Мајданпек 
 

Члан 1. 
У Одлуци о социјалној заштити у општини 

Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број 9/20) 
у члану 50. став 1.  Тачка 8) после речи ''грејања“''  
додају се речи ''и комуналне услуге;''. 
 

Члан 2. 
Наслов изнад члана 72. мења се и гласи ''8. 

Право на субвенције трошкова грејања и 
комуналних услуга''. 
 

Члан 3. 
 У члану 72. став 1. После тачке 2) додаје се 
нова тачка која гласи ''3) борци учесници оружаних 
сукоба деведесетих година и породице палих 
бораца  учесника оружаних сукоба деведесетих 
година''.  
  

Члан 4. 
 После члана 72. додаје се нови члан 72а.  
који гласи: 

 
 

''72а. 
Право на субвенцију по основу трошкова 

комуналних услуга у висини од 30% трошкова 
остварују: 

 корисници новчане социјалне помоћи , 
 војни и породични инвалиди који осим 

инвалидских принадлежности немају друга примања; 
 борци учесници оружаних сукоба 

деведесетих година и породице палих бораца  
учесника оружаних сукоба деведесетих година 

Поступак за остваривање права води 
Општинска управа - Одељење за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове. 

Уз захтев за остваривање права из става 1. 
овог члана Одлуке, подносиоци захтева прилажу  
оверени уговор о коришћењу стана или доказ о 
власништву куће, односно изјаву два сведока о броју 
чланова домаћинства подносиоца захтева и копију 
рачуна за извршене комуналне услуге. 

Осталу документацију потребну за 
одлучивање прибавља надлежна служба Општинске 
управе, по службеној дужности.  

Право на субвенцију по основу трошкова 
комуналних услуга може се остварити под условом 
да се трошкови измирују редовно и признаје се у 
трајању од 6 месеци од дана поднетог захтева. 

 Надлежна служба Општинске управе је у 
обавези да јавним предузећима, пружаоцима 
производа и услуга, достави примерак решења о 
признатом праву из члана 72а 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.'' 
 

Члан 5. 
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 - 42/2  од  12. новембра 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                              

              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2241 
На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 13. и 14. 
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 Републике 
Србије'', број 55/15), као и члана 39. 
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Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 12.11.2020. године, донела је 
 

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

планове општине Мајданпек 
 

I 
У Решењу о образовању Комисије за 

планове општине Мајданпек број 06-21/4, 06-40/5 
и 06-46/5 од 05.07.2017, 28.11.2017 и 24.07.2018 
године (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 19/17, 34/17, 18/18) у члану 6. став 4.  речи: 

 
 ''Председник, заменик председника и 

чланови Комисије, добијају накнаду по одржаној 
седници, у износу од две путне неопорезиве 
дневнице као и путне трошкове за чланове 
комисије који живе ван Мајданпека, и то у висини 
цене аутобуске карте ма основу приложене карте 
за превоз или уколико користе сопствени превоз, 
путни трошкови биће исплаћени у висини цене 
горива према потрошњи од 10 лит на 100 км'',  

 
замењују се речима: 
 
''Председник, заменик председника и 

чланови Комисије, добијају накнаду по одржаној 
седници, у износу од 20% од износа просечне 
нето зараде у Републици Србији према подацима 
за последњи месец објављен у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ као и путне трошкове 
за чланове комисије који живе ван Мајданпека, и 
то у висини цене аутобуске карте ма основу 
приложене карте за превоз или уколико користе 
сопствени превоз, путни трошкови биће 
исплаћени у висини цене горива према 
потрошњи од 10 лит на 100 км''. 
 

II 
Решење доставити именованима и архиви 

општине Мајданпек. 
 

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

1) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 42/3  од  12. новембра 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                    Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2242 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи, члана 39. Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18) а у вези члана 95. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник РС'', 
број бр. 88/17, 27/18 - други закон, 27/18 (II) - други 
закон, 10/19 и 6/20 , Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 12.11.2020. године, 
донела је 
 

 

О Д Л У К У  
о давању сагласности за промену назива 

основне школе  
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност Школском одбору 
Основне школе "12. септембар" у Мајданпеку за 
промену назива јавне установе. 
 Мења се назив Основне школе "12. 
септембар" у Мајданпеку у Основна школа "Михајло 
Спорић" у Мајданпеку. 
 

Члан 2. 
 Ову одлуку објавити у "Службеном листу 
општине Мајданпек" и доставити Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја. 
 

Члан 3. 
 Одлука ће се примењивати након добијања 
сагласности Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  610 – 222  од  12. новембра 2020. године 
     
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                       Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2243 

На основу члана 121. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', број 88/17, 27/18-др.закон и 10/19), 
Правилника о општинском савету родитеља 
(''Службени гласник РС'', број 72/18), члана 32. а у 
вези члана 20. став 1. тачка 4). Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 39. 
став 1. тачка 7) Статута општине Мајданпек 
(''Сл.лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној 
дана 12.11.2020. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о формирању Локалног савета родитеља 

општине Мајданпек  
 

Члан 1. 
 Oвoм одлукoм формира се Локални савет 
родитеља општине Мајданпек (у даљем тексту: 
Савет) и прописују ближи услови у вези начина рада 
Савета који се односе на састав, избор и дужину 
мандата чланова, сарадњу са другим органима и 
начин рада.  

 
Члан 2. 

Савет чине представници савета родитеља 
свих образовно-васпитних установа са подручја 
општине Мајданпек.  

Представнике родитеља и њихове заменике 
у Савету, предлажу савети родитеља образовно-
васпитних установа сваке радне, односно школске 
године, у року од 15 дана од дана именовања 
чланова савета родитеља у установама, а најкасније 
до првог октобра текуће радне, односно школске 
године. 
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Савети родитеља установе предлог из става 
2. овог члана достављају директорима установа, који 
о томе доносе одлуку. 

Одлуку из става 3. овог члана директори 
достављају Општинској управи Мајданпек – 
Одељењу за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове, надлежном за послове из 
области васпитања и образовања. 

 
Члан 3. 

Општинско веће општине Мајданпек у року 
од 15 дана од дана пријема одлука из члана 2. став 
4. ове Одлуке, посебним решењем именује чланове 
Савета. 

 
Члан 4. 

Савет има председника и заменика 
председника, које бирају чланови већином гласова 
од укупног броја чланова Савета. 

Председник, заменик председника и чланови 
Савета послове из своје надлежности обављају без 
накнаде. 

 
Члан 5. 

Савет ради на седницама које су јавне. 
На првој седници бира председника и 

заменика председника. 
Председник Савета представља Савет, 

сазива и руководи седницама, потписује акта и 
обавља друге послове у складу са законом, планом 
рада и прописима из области образовања и 
васпитања. 

Савет доноси одлуке већином гласова 
укупног броја чланова Савета. 

 
Члан 6. 

Мандат чланова Савета траје једну школску-
радну годину. 

Мандат чланова Савета престаје: 
1) истеком мандата; 
2) на лични захтев; 
3) одлуком савета родитеља образовно-

васпитне установе; 
4) укидањем образовно-васпитне установе 

која га је изабрала; 
5) ако његово дете више не похађа установу 

која га је изабрала. 
 

Члан 7. 
 Савет: 

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже 
мере за остваривање права детета, унапређивање 
образовања, васпитања и безбедности деце, 
односно ученика у општини Мајданпек; 

2) учествује у утврђивању општинских 
планова и програма који су од значаја за 
остваривање образовања, васпитања и безбедности 
деце; 

3) прати и разматра могућности за 
унапређивање једнаког приступа, доступности и 
могућности образовања и васпитања за децу, 
односно ученике; спречавања социјалне 
искључености деце односно ученика из угрожених и 
осетљивих група на територији општине Мајданпек; 

4) пружа подршку савету родитеља свих 
установа на територији општине Мајданпек у вези са 
питањима из њихове надлежности; 

5) заступа интересе деце и ученика општине 
Мајданпек у ситуацијама које су од значаја за 
унапређивање њиховог образовања, васпитања, 
безбедности и добробити на територији општине; 

6) сарађује са организацијама које делују у 
области образовања и васпитања, заштите здравља, 
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења 
права детета и људских права; 

7) обавља и друге послове у вези са 
образовањем и васпитањем на територији општине 
Мајданпек. 

Члан 8. 
 Приликом обављања послова из своје 
надлежности, Савет сарађује са органима Општине 
Мајданпек и министарством надлежним за послове 
образовања и васпитања. 
 

Члан 9. 
 Савет сачињава извештај о свом раду и 
доставља га установaма за које именован и 
Скупштини општине Мајданпек, на њихов захтев а 
најмање једном у 6 месеци. 
 Савет, у складу са могућностима установа и 
општине Мајданпек, информише јавност о 
реализованим активностима на званичним интернет 
страницама образовно-васпитних установа и 
општине Мајданпек. 
 

Члан 10. 
 Стручне и административне послове за 
потребе Савета обавља служба Општинске управе 
Мајданпек задужена за скупштинске послове. 
 

Члан 11. 
 У свему што овом Одлуком није изричито 
прописано а односи се на услове у вези начина рада 
Савета, сходно се примењују одредбе Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', број 88/17, 27/18-др.закон и 
10/19) и Правилника о општинском савету родитеља 
(''Службени гласник РС'', број 72/18). 

 
Члан 12. 

 Ова Одлука се објављује у ''Службеном 
листу општине Мајданпек'' и на званичним интернет 
страницама образовно-васпитних установа и 
општине Мајданпек. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  022 - 8  од  12. новембра 2020. 
године 

 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                       Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2244 

На основу члана 32. а у вези члана 20. став 
1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. 
закон и 47/18), члана 39. став 1. тачка 22) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина општине 
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Мајданпек, на седници одржаној дана 12.11.2020. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији 

Годишњег плана рада Предшколске установе 
''Марија Мунћан'' Мајданпек за радну 2019-2020. 
годину број 690 од 11.09.2020. године, који је 
Одлуком број 03-722 од 14.09.2020. године усвојио 
Управни одбор Предшколске установе ''Марија 
Мунћан'' Мајданпек, у тексту који је саставни део 
овог Решења. 
 

II 
Решење ступа на снагу даном објављивања 

у ''Службеном листу општине Мајданпек''. 
 

III 
Решење доставити: 

 Предшколској установи „Марија 
Мунћан“ Мајданпек, 

 Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове, 

 архиви 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  600 - 4  од  12. новембра 2020. године 

 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                       Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2245 

На основу члана 32. а у вези члана 20. став 
1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. 
закон и 47/18), члана 39. став 1. тачка 22) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 12.11.2020. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада 

Предшколске установе ''Марија Мунћан'' Мајданпек 
за радну 2020-2021. годину број 03-691 од 
11.09.2020. године, који је Одлуком број 03-723 од 
14.09.2020. године донео Управни одбор 
Предшколске установе ''Марија Мунћан'' Мајданпек, у 
тексту који је саставни део овог Решења. 
 

II 
Решење ступа на снагу даном објављивања 

у ''Службеном листу општине Мајданпек''. 
 

III 
Решење доставити: 
 Предшколској установи „Марија Мунћан“ 

Мајданпек, 
 Одељењу за привреду, јавне делатности 

и заједничке послове, 
 архиви 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  600 - 5  од  12. новембра 2020. године 

 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                       Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2246 

На основу члана 12. Закона о јавним 
службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94, 
79/05 - др. закон, 83/14 - др. Закон), члана 209. 
Закона о социјалној заштити (''Службени гласник 
РС'', број 24/11), члана 14. став 1. тачка 4) и члана 
39. став 1. тачка 22) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 12.11.2020. године, донela je 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 
Центра за социјални рад Мајданпек за 2021. годину, 
који је Одлуком број 551-1922/1 од 14.08.2020. 
године усвојио Управни одбор Центра за социјални. 
 

II 
Финансијски део Програма рада Центра за 

социјални рад Мајданпек за 2021. годину део је 
Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2021. годину, 
у оквиру Програма 11 – Социјална и дечја заштита. 

 
III 

Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
IV 

Решење доставити: 
 Центру за социјални рад Мајданпек 

 Одељењу за привреду, јавне делатности и 

заједничке послове 

 Одељењу за финансије, буџет и трезор 

 Архиви Општине 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 551 - 12  од  12. новембра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                       Никола Науновић, с.р. 

 
__________ 

2247 
На основу члана 12. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94, 
79/05 - др. закон, 83/14 - др. Закон), члана 74. Закона 
о култури (''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16, 
30/16 - исправке, 6/20), члана 14. став 1. тачка 4) и 
члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 12.11.2020. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 
Народне библиотеке Мајданпек за 2021. годину који 
је Одлуком број 91 од 10.09.2020. године усвојио 
Упрaвни одбор Народне библиотеке Мајданпек. 
 

II 
Финансијски део Програма рада Народне 

библиотеке Мајданпек за 2021. годину део је Одлуке 
о буџету општине Мајданпек за 2021. годину, у 
оквиру Програма 13-Развој културе и информисања. 

 
III 

Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
IV 

Решење доставити: 
 Народној библиотеци Мајданпек 

 Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове 

 Одељењу за финансије, буџет и 

трезор 

 Архиви Општине 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  022 - 7  од  12. новембра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                       Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2248 

На основу члана 12. Закона о јавним 
службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94, 
79/05 - др. закон, 83/14 - др. Закон), члана 74. Закона 
о култури (''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16, 
30/16 - исправке, 6/20), члана 14. став 1. тачка 4) и 
члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 12.11.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Гoдишњи прoгрaм 

рaдa Mузeja у Мајданпеку за 2021. годину који је 
Одлуком број 64 од 01.09.2020. године усвојио 
Упрaвни одбор Mузeja у Мајданпеку. 
 

II 
Финансијски део Годишњег програма рада 

Музеја у Мајданпеку за 2021. годину део је Одлуке о 
буџету општине Мајданпек за 2021. годину, у оквиру 
Програма 13-Развој културе и информисања. 

 
III 

Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
 

IV 
Решење доставити: 
 Музеју у Мајданпеку 

 Одељењу за привреду, јавне делатности и 

заједничке послове 

 Одељењу за финансије, буџет и трезор 

 Архиви Општине 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 6  од  12.11.2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                       Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2249 
На основу члана 12. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94, 
79/05 - др. закон, 83/14 - др. Закон), члана 74. Закона 
о култури (''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16, 
30/16 - исправке, 6/20), члана 14. став 1. тачка 4) и 
члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 12.11.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Центра за културу Мајданпек за 2021. годину који је 
Одлуком број 229 од 30.09.2020. године усвојио 
Упрaвни одбор Центра за културу Мајданпек. 
 

II 
Финансијски део Програм рада Центра за 

културу Мајданпек за 2021. годину део је Одлуке о 
буџету општине Мајданпек за 2021. годину, у оквиру 
Програма 13-Развој културе и информисања. 

 
III 

Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
IV 

Решење доставити: 
 Центру за културу Мајданпек  

 Одељењу за привреду, јавне делатности и 

заједничке послове 

 Одељењу за финансије, буџет и трезор 

 Архиви Општине 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  022 - 9  од  12. новембра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                       Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2250 

На основу члана 12. Закона о јавним 
службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94, 
79/05 - др. закон, 83/14 - др. Закон), члана 74. Закона 
о култури (''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16, 
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30/16 - исправке, 6/20), члана 14. став 1. тачка 4) и 
члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 12.11.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план и 

програм рада Центра за културу и образовање Доњи 
Милановац за 2021. годину који је Одлуком број 144 
од 24.08.2020. године усвојио Упрaвни одбор Центра 
за културу и образовање Доњи Милановац. 
 

II 
Финансијски део Годишњег плана и програма 

рада Центра за културу и образовање Доњи 
Милановац за 2021. годину део је Одлуке о буџету 
општине Мајданпек за 2021. годину, у оквиру 
Програма 13-Развој културе и информисања. 

 
III 

Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
IV 

Решење доставити: 
 Центру за културу и образовање Доњи 

Милановац  

 Одељењу за привреду, јавне делатности и 

заједничке послове 

 Одељењу за финансије, буџет и трезор 

 Архиви Општине 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  022 - 5  од  12. новембра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                       Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2251 

Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 12.11.2020. 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 и 42/18), 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 12 месеци. 
 

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 – 42/13-1 од 12. новембра 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                    Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2252 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 12.11.2020. године, на основу члана 
52. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', 
број 15/16) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора  

Јавног предузећа за грађевинско земљиште и 
путеве Мајданпек 

 
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Дејан Младеновић, 
дипломирани машински инжењер из Мајданпека за 
вршиоца дужности директора у Јавном предузећу за 
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, на 
мандатни период до 12 месеци. 
 

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

III 
Решење доставити: именованом, Јавном 

предузећу за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 42/13-2 од 12. новембра 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                    Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2253 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 12.11.2020. године, на основу члана 
52. став 1. и 2. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број 15/16) и члана 39. став 
1. тачка 10) Статута општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 Именује се Градимир Ђурић, дипломирани 
економиста из Мајданпека, за вршиоца дужности 
директора у Јавном предузећу за стамбене услуге 
Мајданпек, до доношења одлуке о избору директора 
по конкурсу, а најдуже до 12 месеци. 
 

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

 Решење доставити: именованом, Јавном 
предузећу за стамбене услуге Мајданпек и архиви 
СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 42/13-3  од  12. новембра 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                    Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2254 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 12.11.2020. године, на основу члана 
116. став 13. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 07/08 и 42/18), донела је 
 

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

одбора Основне музичке школе ''Ранко Кривић'' 
Мајданпек, из реда запослених 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Андреа Давитков 
досадашње дужности члана у Школском одбору 
Основне музичке школе ''Ранко Кривић'' Мајданпек, 
из реда запослених. 
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Никола Митровић за члана 

Школскoг одборa Основне музичке школе ''Ранко 
Кривић'' Мајданпек, из реда запослених.   
  

III 
 Решење доставити: именованима, Основној 
музичкој школи ''Ранко Кривић'' Мајданпек и архиви 
СО Мајданпек. 
 

IV 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 42/13-4  од  12. новембра 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                    Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2255 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 12.11.2020. године, на основу члана 
116. став 13. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 07/08 и 42/18), донела је 
 

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

одбора Основне музичке школе ''Ранко Кривић'' 
Мајданпек, представника локалне самоуправе 

 

I 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ досадашње дужности 

чланова у Школском одбору Основне музичке школе 
''Ранко Кривић'' Мајданпек, представници локалне 
самоуправе, и то: 

 
1. Ђорђе Станојевић 
2. Ђорђе Мунћан 
3. Милош Мариновић 

 
II 

 ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Основне музичке школе ''Ранко Кривић'' Мајданпек, 
представници локалне самоуправе, и то: 

 
1. Марко Јовановић 
2. Марија Дањец 
3. Драгана Миленковић   

  
III 

 Решење доставити: именованима, Основној 
музичкој школи ''Ранко Кривић'' Мајданпек и архиви 
СО Мајданпек. 
 

IV 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 42/13-5  од  12. новембра 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                    Никола Науновић, с.р. 
 

__________ 
2256 

Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 12.11.2020. године, на основу члана 
116. став 13. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 07/08 и 42/18), донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и именовању члана Школског 
одбора Основне школе ''Вук Караџић'' Доњи 

Милановац, представника родитеља 
 

I 
РАЗРЕШАВА СЕ Александра Бабић 

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

 
II 

ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Мораревић за члана 
Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' 
Доњи Милановац, представник родитеља.     
 

III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
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IV 
Решење доставити: именованима, Основној 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 42/13-6  од 12. новембра 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                       Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2257 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 12.11.2020. године, на основу члана 
116. став 13. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/20), и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и именовању чланова  Школског 
одбора Техничке школе Мајданпек, представника 

родитеља 
 

I 
 РАЗРЕШАВЈУ СЕ  се досадашње дужности 
чланова у Школском одбору Техничке школе 
Мајданпек, представници родитеља и то: 
  

1. Драган Антић 
2. Радица Јовановић  

 
II 

   ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Техничке школе Мајданпек, представници родитеља, 
и то: 
 

1. Дејан Михајловић 
2. Биљана Траиловић  

 
III 

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

 
IV 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 42/13-7  од  12. новембра 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                       Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2258 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 12.11.2020. године, на основу члана 
116. став 13. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/20), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други 
закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 

општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 07/08 и 42/18), донела је 
 

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

одбора Гимназије 
 ''Миле Арсенијевић Бандера'' Мајданпек, 

представника локалне самоуправе 
 

I 
  РАЗРЕШАВАЈУ се досадашње дужности 

чланова у Школском одбору Гимназије ''Миле 
Арсенијевић Бандера'' Мајданпек, представници 
локалне самоуправе, и то: 

 
1. Милена Првуловић 
2. Марина Радуловић 
3. Анита Николић   

 
II 

 ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Гимназије ''Миле Арсенијевић Бандера'' Мајданпек, 
представници локалне самоуправе, и то: 

 
1. Анита Николић 
2. Марко Крајничан 
3. Анђелка Првуловић 

  
III 

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

IV 
Решење доставити: именованима, Гимназији 

''Миле Арсенијевић Бандера'' Мајданпек и архиви СО 
Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 42/13-8 од 12. новембра 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                       Никола Науновић, с.р. 
 

__________ 
2259 

На основу члана 64. став 1. тачка 1) Статута 
општине Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, 
број 7/08 и 42/18), а у вези Одлуке о расподели 
средстава по Јавном позиву за организовање 
спровођења јавних радова у 2020. години у општини 
Мајданпек („Сл. лист општине Мајданпек“, број 
44/2019) Општинско веће општине Мајданпек, на 
56.седници одржаној дана 04.11.2020.године доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
РАСКИДА се  Уговор о спровођењу јавног 

рада закључен са ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи 
Милановац број 401-611/2019 од 31.12.2019. године, 
а на основу Одлуке о расподели средстава по 
Јавном позиву за организовање спровођења јавних 
радова у 2020.години у општини Мајданпек због 
непоштовања уговорних обавеза. 
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II 
Незапослена лица која су била радно 

ангажована на спровођењу јавног рада по Уговору из 
тачке I овог Закључка ће бити радно ангажована на 
спровођењу јавног рада „Одржавање јавних и 
зелених површина“ за који је са ЈКП „Доњи 
Милановац“ Доњи Милановац закључен Уговор о 
спровођењу јавног рада, број 401-608/2019 од 
31.12.2019.године, на основу Одлуке о расподели 
средстава по Јавном позиву за организовање 
спровођења јавних радова у 2020. години у општини 
Мајданпек („Сл. лист општине Мајданпек“, број 
44/2019)   

 
III 

Неутрошена средства до дана раскида 
Уговора из тачке I овог Закључка, одобрена за 
спровођење јавног рада „Замена водомера“ по 
Одлуци о расподели средстава по Јавном позиву за 
организовање спровођења јавних радова у 2020. 
години у општини Мајданпек, („Сл. лист општине 
Мајданпек“, број 44/2019)  прерасподељују за 
спровођење јавног рада  „Одржавање јавних и 
зелених површина“. 
 

IV 
Општина Мајданпек ће са ЈКП “Доњи 

Милановац“ Доњи Милановац закључити Анекс 
Уговора о спровођењу јавног рада, број 401-608/2019 
од 31.12.2019.године, којим ће бити регулисане све 
настале промене које укључују и исплату накнаде 
лицима укљученим у спровођење јавног рада 
„Замена водомера“ за период септембар - 
децембар 2020.године. 

 
V 

Закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

VI 
Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Мајданпек“. 
 

VII 
Налаже се Одељењу за финансије буџет и 

трезор и Одељењу за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове Општинске управе Мајданпек да 
поступе по Закључку. 

 
VIII 

Закључак доставити: 
 ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац  

 Одељењу за привреду, јавне делатности и 

заједничке послове 

 Одељењу за финансије, буџет и трезор 

 Архиви Општине 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број 06-41/16 од 04. новембра 2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Драган Поповић, с.р. 
__________ 
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