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Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 19.08.2021. године, на основу члана 
39. став 1. тачка 26. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18) и захтева Рударског фудбалског клуба 
Мајданпек 1934 од 12.08.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 Даје се сагласност Рударском фудбалском 
клубу Мајданпек 1934 из Мајданпека  да у називу 
свог клуба користи име Мајданпек. 
 

II 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

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

IV 
 Решење доставити: подносиоцу захтева и 
архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 45/1  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 
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На основу члана 20. стaв 1. тaчкa 4. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. Закон и 47/18) и 
члана 39. став 1. тачка 9) Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08 и 42/08), а у вези са чланом 15. Зaкoнa o 
измeнaмa и дoпунaмa Закона о култури ("Службени 
гласник РС", број 47/21), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 19.08.2021. 
године,  донела је  

 
О Д Л У К У 

о изменама и дoпунама Одлукe o измeни 
оснивачког акта  

Народне библиотеке Мајданпек 
 

Члан 1. 
У Одлуци о измени оснивачког акта Народне 

библиотеке Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 23/16 и 44/16), члан 17. мења се и 
гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

''Члан 17. 
Директора Народне библиотеке Мајданпек 

именује и разрешава Скупштина општине, на 
начин и по поступку прописаним општим актима 
Скупштине и овом Одлуком, а на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса, на 
период од четири године и може бити поново 
именован. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује и спроводи управни одбор Народне 
библиотеке Мајданпек уз претходну сагласност 
оснивача. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује се најкасније 60 дана пре истека 
мандата директора. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
објављује се на сајту Националне службе за 
запошљавање на огласној табли или у 
просторијама установе и у најмање једним 
дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији Републике. 

Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од 
петнаест дана од дана оглашавања јавног 
конкурса.  

Управни одбор је дужан да поступа са 
пријавама на јавни конкурс у складу са законом 
којим се уређује управни поступак. 

Управни одбор Народне библиотеке 
Мајданпек обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове из конкурса и у року од 30 
дана од дана завршетка јавног конкурса 
доставља оснивачу образложени предлог листе 
кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа садржи 
мишљење управног одбора о стручним и 
организационим способностима сваког 
кандидата и записник о обављеном разговору.  

На предлог Листе кандидата, служба 
Општинске управе надлежна за послове културе, 
прибавља сагласност директора Народне 
библиотеке Бор као матичне библиотеке, 
односно библиотеке која обавља матичну 
функцију за ову Библиотеку. 

Оснивач именује директора Библиотеке 
са Листе. 

Јавни конкурс није успео ако Управни 
одбор утврди да нема кандидата који испуњава 
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан 
да обавести оснивача, уколико предлог Листе 
кандидата не добије сагласност матичне 
библиотеке или уколико оснивач не именује 
директора установе са Листе. 

Уколико управни одбор не распише јавни 
конкурс у року који је утврђен у ставу 3.овог 
члана, обавезан је да о разлозима због којих 
јавни конкурс није расписан обавести оснивача.    

Кандидати за директора Народне 
библиотеке Мајданпек морају имати високо 
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образовање и најмање пет година радног 
искуства у култури. Остали услови за избор 
кандидата за директора Народне библиотеке 
Мајданпек утврђују се статутом Народне 
библиотеке Мајданпек. 

Кандидат за директора дужан је да 
предложи програм рада и развоја Народне 
библиотеке Мајданпек, као саставни део 
конкурсне документације.'' 
 

Члан 2. 
У члану 18.  пoслe стaвa 2. дoдaje сe нoви 

нови став 3. који гласи:  
“Исто лице не може бити два пута 

именовано за вршиоца дужности директора из 
става 1. овог члана.'' 
 Досадашњи стaвoви 3 - 5, постају стaвoви  4 - 
6. 

Члан 3. 
У члану 21. став 2. речи: ''најмање три 

члана'' замењују се речима: ''пет чланова''. 
После става 8. додаје се нови став 9. који 

гласи: 
''У случају спречености председника 

управног одбора, седницу управног одбора може 
заказати и њој председавати, најстарији члан 
управног одбора.'' 
 

Члан 4. 
Управни одбор Библиотеке дужан је да 

усклaди Статут и друга општа акта, организацију и 
начин рада са овом Одлуком у року од 30 дана, од 
дана ступања на снагу ове Одлуке и исти достави 
оснивачу на сагласност. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном  листу општине 
Мајданпек". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 21  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 
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На основу члана 20. стaв 1. тaчкa 4. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. Закон и 47/18) и 
члана 39. став 1. тачка 9) Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08 и 42/08), а у вези са чланом 15. Зaкoнa o 
измeнaмa и дoпунaмa Закона о култури ("Службени 
гласник РС", број 47/21), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 19.08.2021. 
године,  донела је  

О Д Л У К У 
о изменaма и дoпунaма Одлукe o измeни 

оснивачког акта  
Музеја у Мајданпеку 

 
Члан 1. 

У Одлуци о измени оснивачког акта Музеја у 
Мајданпеку ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 19/16) члан 17. мења се и гласи: 

''Члан 17. 
Директора Музеја у Мајданпеку именује и 

разрешава Скупштина општине, на начин и по 
поступку прописаним општим актима Скупштине 
и овом Одлуком, а на основу претходно 
спроведеног јавног конкурса, на период од 
четири године и може бити поново именован. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује и спроводи управни одбор Музеја у 
Мајданпеку уз претходну сагласност оснивача. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује се најкасније 60 дана пре истека 
мандата директора. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
објављује се на сајту Националне службе за 
запошљавање на огласној табли или у 
просторијама установе и у најмање једним 
дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији Републике. 

Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од 
петнаест дана од дана оглашавања јавног 
конкурса.  

Управни одбор је дужан да поступа са 
пријавама на јавни конкурс у складу са законом 
којим се уређује управни поступак. 

Управни одбор Музеја у Мајданпеку 
обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове из конкурса и у року од 30 
дана од дана завршетка јавног конкурса 
доставља оснивачу образложени предлог листе 
кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа садржи 
мишљење управног одбора о стручним и 
организационим способностима сваког 
кандидата и записник о обављеном разговору.  

Оснивач именује директора Музеја у 
Мајданпеку са Листе. 

Јавни конкурс није успео ако Управни 
одбор утврди да нема кандидата који испуњава 
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан 
да обавести оснивача или уколико оснивач не 
именује директора установе са Листе. 

Уколико управни одбор не распише јавни 
конкурс у року који је утврђен у ставу 3.овог 
члана, обавезан је да о разлозима због којих 
јавни конкурс није расписан обавести оснивача.    

Кандидати за директора Музеја у 
Мајданпеку морају имати високо образовање и 
најмање пет година радног искуства у култури. 
Остали услови за избор кандидата за директора 
Музеја утврђују се статутом Музеја у Мајданпеку. 

Кандидат за директора дужан је да 
предложи програм рада и развоја Музеја у 
Мајданпеку, као саставни део конкурсне 
документације.'' 
 

Члан 2. 
У члану 18.  пoслe стaвa 2. дoдaje сe нoви 

нови став 3. који гласи:  
“Исто лице не може бити два пута 

именовано за вршиоца дужности директора из 
става 1. овог члана. '' 

Досадашњи стaвoви 3 - 5, постају стaвoви  4 - 
6. 

Члан 3. 
 У члану 21. стaв 2 . рeчи “најмање три 
члана” мeњajу сe рeчимa “пет чланова”. 
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После става 7. додају се нови ставови 8. и 9. 
који гласе: 

''Састав управног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола. 

У случају спречености председника 
управног одбора, седницу управног одбора може 
заказати и њој председавати, најстарији члан 
управног одбора.'' 
 

Члан 4. 
Управни одбор Музеја у Мајданпеку дужан је 

да усклaди Статут и друга општа акта, организацију и 
начин рада са овом Одлуком у року од 30 дана, од 
дана ступања на снагу ове Одлуке и исти достави 
оснивачу на сагласност. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном  листу општине 
Мајданпек". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 22  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 
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На основу члана 20. стaв 1. тaчкa 4. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. Закон и 47/18) и 
члана 39. став 1. тачка 9) Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08 и 42/08), а у вези са чланом 15. Зaкoнa o 
измeнaмa и дoпунaмa Закона о култури ("Службени 
гласник РС", број 47/21), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 19.08.2021. 
године,  донела је  

 
О Д Л У К У 

о изменaма и дoпунaма Одлукe o измeни 
оснивачког акта Центра за културу Мајданпек 

 
Члан 1. 

У Одлуци о измени оснивачког акта Центра 
за културу  Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 23/16 и 31/16) члан 17. мења се и 
гласи: 

''Члан 17. 
Директора Центра за културу  Мајданпек 

именује и разрешава Скупштина општине, на 
начин и по поступку прописаним општим актима 
Скупштине и овом Одлуком, а на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса, на 
период од четири године и може бити поново 
именован. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује и спроводи управни одбор Центра за 
културу  Мајданпек уз претходну сагласност 
оснивача. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује се најкасније 60 дана пре истека 
мандата директора. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
објављује се на сајту Националне службе за 

запошљавање на огласној табли или у 
просторијама установе и у најмање једним 
дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији Републике. 

Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од 
петнаест дана од дана оглашавања јавног 
конкурса.  

Управни одбор је дужан да поступа са 
пријавама на јавни конкурс у складу са законом 
којим се уређује управни поступак. 

Управни одбор Центра за културу  
Мајданпек обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове из конкурса и у року од 30 
дана од дана завршетка јавног конкурса 
доставља оснивачу образложени предлог листе 
кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа садржи 
мишљење управног одбора о стручним и 
организационим способностима сваког 
кандидата и записник о обављеном разговору.  

Оснивач именује директора Центра за 
културу  Мајданпек са Листе. 

Јавни конкурс није успео ако Управни 
одбор утврди да нема кандидата који испуњава 
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан 
да обавести оснивача или уколико оснивач не 
именује директора установе са Листе. 

Уколико управни одбор не распише јавни 
конкурс у року који је утврђен у ставу 3.овог 
члана, обавезан је да о разлозима због којих 
јавни конкурс није расписан обавести оснивача.    

Кандидати за директора Центра за културу  
Мајданпек морају имати високо образовање и 
најмање пет година радног искуства у култури. 
Остали услови за избор кандидата за директора 
Центра за културу  Мајданпек утврђују се 
статутом Центра за културу  Мајданпек. 

Кандидат за директора дужан је да 
предложи програм рада и развоја Центра за 
културу  Мајданпек, као саставни део конкурсне 
документације.'' 
 

Члан 2. 
У члану 18.  пoслe стaвa 2. дoдaje сe нoви 

нови став 3. који гласи:  
“Исто лице не може бити два пута 

именовано за вршиоца дужности директора из 
става 1. овог члана. '' 

Досадашњи стaвoви 3 - 5, постају стaвoви  4 - 
6. 

Члан 3. 
 У члану 21. стaв 2 . рeчи “најмање три 
члана” мeњajу сe рeчимa “пет чланова”.  

После става 8. додаје се нови став 9. који 
гласи: 

''У случају спречености председника 
управног одбора, седницу управног одбора може 
заказати и њој председавати, најстарији члан 
управног одбора.'' 
 

Члан 4. 
Управни одбор Центра за културу Мајданпек 

дужан је да усклaди Статут и друга општа акта, 
организацију и начин рада са овом Одлуком у року 
од 30 дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке и 
исти достави оснивачу на сагласност. 
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Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном  листу општине 
Мајданпек". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 23  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 

 
2445 

На основу члана 20. стaв 1. тaчкa 4. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. Закон и 47/18) и 
члана 39. став 1. тачка 9) Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08 и 42/08), а у вези са чланом 15. Зaкoнa o 
измeнaмa и дoпунaмa Закона о култури ("Службени 
гласник РС", број 47/21), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 19.08.2021. 
године,  донела је  

О Д Л У К У 
о изменaма и дoпунaма Одлукe o измeни 

оснивачког акта Центра за културу и образовање 
Доњи Милановац 

 
Члан 1. 

У Одлуци о измени оснивачког акта Центра 
за културу и образовање Доњи Милановац 
("Службени лист општине Мајданпек", број 23/16 и 
31/16) члан 17. мења се и гласи: 
 

''Члан 17. 
Директора Центра за културу и 

образовање Доњи Милановац именује и 
разрешава Скупштина општине, на начин и по 
поступку прописаним општим актима Скупштине 
и овом Одлуком, а на основу претходно 
спроведеног јавног конкурса, на период од 
четири године и може бити поново именован. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује и спроводи управни одбор Центра за 
културу и образовање Доњи Милановац уз 
претходну сагласност оснивача. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује се најкасније 60 дана пре истека 
мандата директора. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
објављује се на сајту Националне службе за 
запошљавање на огласној табли или у 
просторијама установе и у најмање једним 
дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији Републике. 

Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од 
петнаест дана од дана оглашавања јавног 
конкурса.  

Управни одбор је дужан да поступа са 
пријавама на јавни конкурс у складу са законом 
којим се уређује управни поступак. 

Управни одбор Центра за културу и 
образовање Доњи Милановац обавља разговор 
са кандидатима који испуњавају услове из 
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка 
јавног конкурса доставља оснивачу образложени 

предлог листе кандидата (у даљем тексту: Листа). 
Листа садржи мишљење управног одбора о 
стручним и организационим способностима 
сваког кандидата и записник о обављеном 
разговору.  

Оснивач именује директора Центра за 
културу и образовање Доњи Милановац са Листе. 

Јавни конкурс није успео ако Управни 
одбор утврди да нема кандидата који испуњава 
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан 
да обавести оснивача или уколико оснивач не 
именује директора установе са Листе. 

Уколико управни одбор не распише јавни 
конкурс у року који је утврђен у ставу 3.овог 
члана, обавезан је да о разлозима због којих 
јавни конкурс није расписан обавести оснивача.    

Кандидати за директора Центра за културу 
и образовање Доњи Милановац морају имати 
високо образовање и најмање пет година радног 
искуства у култури. Остали услови за избор 
кандидата за директора Центра за културу и 
образовање Доњи Милановац утврђују се 
статутом Центра за културу  Мајданпек. 

Кандидат за директора дужан је да 
предложи програм рада и развоја Центра за 
културу и образовање Доњи Милановац, као 
саставни део конкурсне документације.'' 
 

Члан 2. 
У члану 18.  пoслe стaвa 2. дoдaje сe нoви 

нови став 3. који гласи:  
“Исто лице не може бити два пута 

именовано за вршиоца дужности директора из 
става 1. овог члана. '' 

Досадашњи стaвoви 3 - 5, постају стaвoви  4 - 
6. 

Члан 3. 
 У члану 21. стaв 2 . рeчи “најмање три 
члана” мeњajу сe рeчимa “пет чланова”.  

После става 8. додаје се нови став 9. који 
гласи: 

''У случају спречености председника 
управног одбора, седницу управног одбора може 
заказати и њој председавати, најстарији члан 
управног одбора.'' 
 

Члан 4. 
Управни одбор Центра за културу и 

образовање Доњи Милановац дужан је да усклaди 
Статут и друга општа акта, организацију и начин 
рада са овом Одлуком у року од 30 дана, од дана 
ступања на снагу ове Одлуке и исти достави 
оснивачу на сагласност. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном  листу општине 
Мајданпек". 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 24  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
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2446  
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 14. став 1. тачка 1), и члана  39. став 1. тачка 6) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној 
дана 19.08.2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕПОДРУЧЈА ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ “ВЕ ЦРНИ ВРХ”  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
  

Члан 1. 
 Доноси се План детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији општине 
Мајданпек (у даљем тексту: План).  
 

Члан 2.  
 Границом Плана обухваћена је површина од 248,87 ha у оквиру КО Влаоле. Граница Плана полази од 
тромеђе к.п.бр. 5739, 7361 КО Влаоле (општина Мајданпек) и 7407 КО Лазница-Селиште (општина Жагубица). 
Од те тромеђе граница прати, у правцу југа, границу јединица локалних самоуправа: oпштина Мајданпек (КО 
Влаоле), oпштина Жагубица (КО Лазница-Селиште) и град Бор (КО Кривељ), све до тромеђе к.п.бр. 7379 КО 
Влаоле (општина Мајданпек) и 3413/1 и 3414 КО Кривељ (град Бор). 

Од те тромеђе, по принципу са постојеће граничне тачке на постојећу граничну тачку, граница прелази 
преко к.п.бр. 7379 и 7162 КО Влаоле, обухватајући њихове делове, и наставља даље по западним граничним 
линијама к.п.бр. 7161, 7160, 7159/1 КО Влаоле, не обухватајући их. 

Граница обухвата к.п.бр. 7159/2 КО Влаоле и по принципу са постојеће граничне тачке на постојећу 
граничну тачку, прелази преко к.п.бр. 7158 КО Влаоле, обухватајући њен северни део, пратећи њену источну 
граничну линију. 

Граница Плана обухвата и к.п.бр. 6907, 6900, 6908, 6117, 6909/2, 6910/2, 6911/2, 6913, 6914, 5749/1, 5747 
и 5739 КО Влаоле, прелазећи при том преко к.п.бр. 7352 и 7342 КО Влаоле, обухватајући њихове делове. 

Тако граница долази до тромеђе од које је опис границе и почео. 
 

Члан 3.  
 Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и грађења за подручје ветроелектране ''Црни врх'', 
односно стварање планског основа за издавање одговарајућих дозвола за изградњу свих потребних објеката у 
саставу ветроелектране. 
 

Члан 4. 
План израђен од стране Предузећа ''Архиплан'' д.о.о. из Аранђеловца, доноси се у следећем садржају: 

 
Текстуални део Плана  
 

 О П Ш Т И   Д Е О  

А. УВОД 

 А.1. Повод за израду плана 

 A.2.  Правни и плански основ 

  А.2.1. Правни основ 

  А.2.2. Плански основ 

 А.3. Обухват плана и грађевинског подручја 

 А.4. Постојеће стање 

 П Л А Н С К И   Д Е О 

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

 Б.1. Концепција уређења и изградње ветроелектране 

 Б.2. Намена површина и објеката са билансом површина 

 Б.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене 

  Б.3.1.  Саобраћајна инфраструктура 

   Б.3.1.1. Концепција саобраћајне инфраструктуре у подручју ветроелектране 

   Б.3.1.2. Саобраћајна инфраструктура у обухвату Плана 

   Б.3.1.3. Правила уређења и изградње за саобраћајну инфраструктуру 
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Б.3.2. Инфраструктурне мреже и објекти 

 Б.3.2.1.  Општа правила и услови за инфраструктурне мреже и објекте 

  Б.3.2.1.1. Правила и услови за трасирање подземних линијских инфраструктурних 
објекта 

  Б.3.2.1.2. Услови за паралелно вођење и укрштање инсталација (саобраћајна 
инфраструктура у надлежности локалне управе) 

  Б.3.2.1.3. Услови за однос локација ветрогенератора, прикључно разводног 
постројења и далековода 

  Б.3.2.1.4. Услови за заштиту и реконструкцију постојеће електроенергетске 
инфраструктуре напонског нивоа 10 kV и нисконапонских мрежа 

  Б.3.2.1.5. Услови за постављање инсталација у зони водотокова 

  Б.3.2.1.6. Општи услови за однос далековода и пољопривредног и шумског земљишта 

 Б.3.2.2. Водоснабдевање и одвођење отпадних и атмосферских вода 

 Б.3.2.3. Електроенергетска инфраструктура 

  Б.3.2.3.1. Електроенергетска инфраструктура напонског нивоа 110 kV у окружењу 
подручја ветроелектране 

  Б.3.2.3.2. Електроенергетска инфраструктура напонског нивоа 110 kV у подручју 
ветроелектране (на територијама града Бора и општине Жагубица) 

  Б.3.2.3.3. Електроенергетска инфраструктура напонског нивоа 35, 33 и 10 kV 

  Б.3.2.3.4. Правила уређења и изградње за електроенергетску инфраструктуру 

 Б.3.2.4. Електронска комуникациона инфраструктура 

 Б.3.2.5. Заштитни појасеви линијских инфраструктурних објеката 

 Б.3.2.6. Посебни услови Републичког хидрометеоролошког завода 

Б.3.3. Попис катастарских парцела за јавне намене 

Степен комуналне опремљености 

Услови и мере заштите 

Б.5.1. Услови и мере заштите непокретних културних добара и  
културног наслеђа 

Б.5.2. Услови и мере заштите природе и животне средине 

Б.5.3. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената 

Б.5.4. Урбанистичке мере за цивилну заштиту 

Б.6. Стандарди приступачности 

Б.7. Мере енергетске ефикасности изградње 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

В.1. Правила грађења за ветрогенераторе и уређење платоа у функцији енергетике 

В.2. Правила грађења за анемометарски метеоролошки стуб 

В.3. Инжењерскогеолошки услови 

В.4. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, урбанистичког 
пројекта и урбанистичко – архитектонског конкурса 

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Д.1. Садржај графичког дела 

Д.2. Садржај документационе основе плана 

 
Прилози: 

 Прилог 1. - Списак координата осовинских тачака за саобраћајнице; 
 Прилог 2. - Списак координата темених тачака за саобраћајнице; 
 Прилог 3. - Списак координата које дефинишу зону за грађење; 
 Прилог 4. - Списак координата нових граничних тачака, које дефинишу регулациону линију; 
 Прилог 5. - Списак координата нових граничних тачака, које дефинишу нову граничну линију. 

 



   7                     БРОЈ 34                   “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                         23. август 2021. 

 
 

Члан 5. 
 План израђен је у три примерака у аналогном 
и три примерака у дигиталном облику. Један 
примерак аналогног Плана детаљне регулације чува 
се трајно у архиви Општинске управе Мајданпек, 
један примерка аналогног и један примерак 
дигиталног у Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске 
послове Општинске управе Мајданпек, а један 
примерак аналогног и дигиталног у Републичком 
геодетском заводу за потребе централног регистра 
планских докумената. 

Члан 6. 
Текстуални део Плана објавити у 

''Службеном листу општине Мајданпек'' а у целости 
учинити доступним у електронском облику путем 
интернета, на интернет страни општине Мајданпек. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном листу општине 
Мајданпек”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 45/3  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 

 
2447 

               На основу члана 60. Закона о 
пољопривредном земљишту (''Службени гласник 
РС'', број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07, 83/14,101/16 и 47/18), члана 
39. Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), а по 
прибављеној Сагласности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе 
за пољопривредно земљиште број 320-11-7027/2021-
14 од 27.07.2021. године, на предлог Општинског 
већа, општине Мајданпек, Скупштина општине 
Мајданпек на седници одржаној дана 19. августа 
2021. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању годишњег Програма заштите, уређења 

и коришћењапољопривредног земљишта у 
државној својини на територији  

општине Мајданпек за 2021. годину 
 

I   
  Усваја се годишњи Програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине Мајданпек за 2021. годину 
који је одштампан уз ову Одлуку и чини њен 
саставни део. 

II 
           Овим Програмом утврђује се врста и обим 
радова на заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта у државној својини за 
2021. годину на територији општине Мајданпек. 
 

III 
             На програм из тачке I ове Одлуке, 
Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије, Управа за 
пољопривредно земљиште, дало је Сагласност број 
320-11-7027/2021-14 од 27.07.2021. године. 
 

IV 
            Ову Одлуку доставити: Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије, Комисији за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Мајданпек, Одељењу за 
привреду, јавне делатности и заједничке послове 
општинске управе општине Мајданпек и архиви. 
 

V 
          Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 45/5  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 

 
2448 

На основу члана 64. став 2. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16 и 
88/19), члана 32. став 1. тачка 6) 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 6) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), а поводом разматрања тромесечних 
извештаја о степену усклађености планираних и 
реализованих активности јавних и јавно комуналних 
предузећа чији је оснивач општина Мајданпек за 
период 01.01–31.03.2021. године, Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
19.08.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ПРИХВАТА СЕ Информација о степену 

усклађености планираних и реализованих 
активности из Програма пословања јавних и јавно 
комуналних предузећа чији је оснивач општина 
Мајданпек за период од 01.01.2021. године до 
31.03.2021. године (I квартал), у тексту који је 
саставни део овог решења. 
 

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Информацију о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности из Програма пословања јавних предузећа 
чији је оснивач општина Мајданпек за период од 
01.01.2021. године до 31.03.2021. године (I квартал), 
број IV 023-41/2021-01 од 31.05.2021. године, са 
рeшeњeм, достави Министарству привреде 
Републике Србије и Скупштини општине Мајданпек 
ради даљег извештавања у складу са законом којим 
се уређује правни положај јавних предузећа. 
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III 
Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 41  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 

 
2449 

На основу члана 33. став 1. Закона о јавном 
дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09, 
78/11 и 68/15), члана 32. тачка 15. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 
47/18) и члана 40. Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општинe Мајданпек", број 7/08 и 
42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 19.08.2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

о задуживању општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одобрава се дугорочно 

задуживање општине Мајданпек у 2021. години код 
домаћих поверилаца-пословних банака која нуди 
најповољније услове у износу до 28.000.000,00 
динара (и словима: двадесетосаммилиона динара). 

На задужење из става 1. прибавити 
сагласност Министарства финансија. 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1. ове одлуке намењена 
су за потребе финансирања капиталних субвенција 
који се односе на набавку два нова специјализована 
возила-ауто смећаре за потребе ЈП "Водовод" 
Мајданпек и ЈКП "Доњи Милановац". 

 
Члан 3. 

Председник општине закључиће Уговор о 
задуживању са најповољнијим повериоцем-
пословном банком, а након спроведеног поступка у 
складу са Законом. 

 
Члан 4. 

Рок за измиривање дуга према повериоцу-
пословној банци не може бити дужи од 5 (пет) 
година, с тим да период отплате започне од 
1.01.2022. године. 

 
Члан 5. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  401 - 226  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 

 
2450 

На основу члана 2. став 3. тачка 14. Закона о 
комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', 

број 88/11,104/16) члана 3. став 2, члана 4. став 1. 
тачка 6, чланa 53. и члана 55. Закона о добробити 
животиња (''Службени гласник РС'', број 41/09), 
члана 20. став 1. тачка 2. члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 39. Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 19. августа 
2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

o изменама и допунама Одлуке o држању 
домаћих животиња на територији општине 

Mајданпек 
 

Члан 1. 
У Одлуци о држању домаћих животиња на 

територији општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 18/18 и 34/19),  члан 3. 
став 3. мења се и гласи: 

„Ако власник, односно држалац пса и мачке 
није у могућности да се и даље брине о њима, дужан 
је да им обезбеди одговарајући смештај, односно да 
сноси трошкове њиховог збрињавања.“ 

 
Члан 2. 

У члану 4. после става 3. додаје се нови став 
4. који гласи: 

„Власник, односно држалац пса и мачке 
дужан је да спречи рађање нежељених кућних 
љубимаца, и то онемогућавањем контакта мужјака и 
женке и применом контрацепције, кастрације и 
стерилизацијом женке.“ 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мајданпек". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 - 45/8  од  19. августа 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   
Никола Науновић, с.р. 

________ 
 

2451 
На основу чланова 59. и 60. став 2. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 
15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), а у складу са чланом 
13. став 1. тачка 8) Одлуке о измени  оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа ''Доњи Милановац'' 
Доњи Милановац (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 31/16, 8/18 и 37/20), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
19.08.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
   

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама 

Програма пословања предузећа ЈKП ''Доњи 
Милановац'' Доњи Милановац за 2021. годину, број 
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1011/21 од 13.08.2021. године, који је Одлуком број 
1012-2/21 од 13.08.2021. године донео Надзорни 
одбор ЈKП ''Доњи Милановац'' Доњи Милановац. 
 

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Програм о изменама Програма пословања ЈKП 
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац за 2021. годину 
достави Министарству привреде Републике Србије. 

 
III 

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

 

IV 
Решење доставити: ЈKП ''Доњи Милановац'' 

Доњи Милановац, Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и архиви општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 50  од  19.08.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   
Никола Науновић, с.р. 

________ 
 

2452 
На основу чланова 59. и 60. став 2. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 
15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), а у складу са чланом 
13. став 1. тачка 8) Одлуке о измени  оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа за за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек'' 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 31/16 и 37/20), Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 19.08.2021. године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама 

Програма пословања ЈKП ''Мајданпек'' Мајданпек за 
2021. годину, који је Одлуком број 352 од 16.08.2021. 
године дoнeo Надзорни одбор ЈKП ''Мајданпек'' 
Мајданпек. 

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Програм о изменама Програма пословања ЈKП 
''Мајданпек'' Мајданпек за 2021. годину, достави 
Министарству привреде Републике Србије. 

 
III 

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

IV 
Решење доставити: ЈKП ''Мајданпек'' 

Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове и архиви општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 52  од  19.08.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   
Никола Науновић, с.р. 

2453 
На основу чланова 59. и 60. став 2. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 
15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), а у складу са чланом 
13. став 1. тачка 8) Одлуке о измени  оснивачког акта 
Јавног предузећа ''Водовод'' Мајданпек („''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 31/16 и 37/20), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној 
дана 19.08.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама 

Програма пословања ЈП ''Водовод'' Мајданпек за 
2021. годину, број 1798 од 17.08.2021. године, који је 
Одлуком број 1795 од 17.08.2021. године донео 
Надзорни одбор ЈП ''Водовод'' Мајданпек. 
 

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Програм о изменама Програма пословања ЈП 
''Водовод'' Мајданпек за 2021. годину достави 
Министарству привреде Републике Србије. 

 
III 

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

 
IV 

Решење доставити: ЈП ''Водовод'' Мајданпек, 
Одељењу за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове и архиви општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 54  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 

 
2454 

На основу чланова 59. и 60. став 2. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 
15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), а у складу са чланом 
13. став 1. тачка 8) Одлуке о измени  оснивачког акта 
Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 31/16, 8/18, 24/20 и 37/20), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 19.08.2021. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама 
Програма пословања ЈП за грађевинско земљиште и 
путеве Мајданпек за 2021. годину, број 434-003/2021 
од 12.08.2021. године, који је Одлуком број 12.2/21 
од 13.08.2021. године донео Надзорни одбор ЈП за 
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек. 
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II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Програм о изменама Програма пословања ЈП за 
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за 2021. 
годину, достави Министарству привреде Републике 
Србије. 
 

III 
Ово Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

IV 
Решење доставити: ЈП за грађевинско 

земљиште и путеве Мајданпек, Одељењу за 
привреду, јавне делатности и заједничке послове и 
архиви општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 49  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 

 
2455 

На основу члана 61. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16 и 
88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), а у складу са чланом 13. став 1. 
тачка 8) Одлуке о измени  оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи 
Милановац (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 31/16, 8/18 и 37/20), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 19.08.2021. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама 

Посебног програма коришћења субвенција из буџета 
општине Мајданпек за ЈKП ''Доњи Милановац'' Доњи 
Милановац за 2021. годину, број 1011-1/21 од 
13.08.2021. године, који је Одлуком број 1012-3/21 од 
13.08.2021. године донео Надзорни одбор ЈKП 
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац. 
 

II 
НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије, буџет 

и трезор и Одељење за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове Општинске управе Мајданпек 
да прате спровођење овог решења. 

 
III 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 
јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Програм о изменама Посебног програма 
коришћења субвенција из буџета општине Мајданпек 
за ЈKП ''Доњи Милановац'' Доњи Милановац за 2021. 
годину, достави Министарству привреде Републике 
Србије. 

 
 

IV 
Ово Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

V 
Решење доставити: ЈKП ''Доњи Милановац'' 

Доњи Милановац, Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и архиви општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 51  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 

 
2456 

На основу члана 61. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16 и 
88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), а у складу са чланом 13. став 1. 
тачка 8) Одлуке о измени  оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа за за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек'' 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 31/16 и 37/20), Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 19.08.2021. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама 

Програма коришћења субвенција ЈKП ''Мајданпек'' 
Мајданпек за 2021. годину, који је Одлуком број 353 
од 16.08.2021. године дoнeo Надзорни одбор ЈKП 
''Мајданпек'' Мајданпек. 
 

II 
НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије, буџет 

и трезор и Одељење за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове Општинске управе Мајданпек 
да прате спровођење овог решења. 

 
III 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 
јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Програм о изменама и допунама Програма 
коришћења субвенција ЈKП ''Мајданпек'' Мајданпек 
за 2021. годину, достави Министарству привреде 
Републике Србије. 

 
IV 

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

V 
Решење доставити: ЈKП ''Мајданпек'' 

Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове и архиви општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 53  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
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2457 
На основу члана 61. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16 и 
88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), а у складу са чланом 13. став 1. 
тачка 8) Одлуке о измени  оснивачког акта Јавног 
предузећа ''Водовод'' Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 31/16 и 37/20), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
19.08.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама 

Програма коришћења субвенција ЈП ''Водовод'' 
Мајданпек за 2021. годину, брoj 1799 oд 17.08.2021. 
гoдинe, који је Одлуком број 1796 од 17.08.2021. 
године донео Надзорни одбор ЈП ''Водовод'' 
Мајданпек. 
 

II 
НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије, буџет 

и трезор и Одељење за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове Општинске управе Мајданпек 
да прате спровођење овог решења. 

 
III 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 
јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Програм о изменама Програма коришћења 
субвенција ЈП ''Водовод'' Мајданпек за 2021. годину, 
достави Министарству привреде Републике Србије. 

 
IV 

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

 
V 

Решење доставити: ЈП ''Водовод'' Мајданпек, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор, Одељењу 
за привреду, јавне делатности и заједничке послове 
и архиви општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 55  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 

 
2458 

На основу члана 37. Закона о култури 
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16, 30/16 – 
исправка 6/20 и 47/21), члана 17. Закона о 
библиотечко-информационој делатности (''Службени 
гласник РС'', број 52/11) и члана 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 19. 
августа 2021. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

o именовању вршиоца дужности директора 
Народне библиотеке Мајданпек 

I 
ИМЕНУЈЕ СЕ Урош Вулетић, професор 

физичке културе из Мајданпека, за вршиоца 
дужности директора Народне библиотеке Мајданпек, 
до именовања директора ове установе по конкурсу, а 
најдуже до годину дана. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

III 
Решење доставити: именованом, Народној 

библиотеци Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 45/11  од  19.08.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,   

Никола Науновић, с.р. 
________ 

 
2459 

На основу члана 58. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/16, 
113/17 и 95/18), члана 5. Уредбе о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима за опис 
радних места службеника у аутономним покрајинама 
и јединицaма локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', број 88/16), 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) и члана 64. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', бр. 7/08 и 
42/18), Општинско веће општине Мајданпек, на 
предлог Начелника Општинске управе општине 
Мајданпек, дана 19. августа 2021. године, усвојило је  

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о изменама и допунама 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 15/19, 38/19 и 31/20), у члану 30. 
редни број 4. после речи „пружања“ додаје је се реч 
„бесплатне“. 
 

Члан 2. 
  У члану 32. редни број 12. став 3. мења се и 
гласи: 

„Услови: Стечено високо образовање из 
научне области грађевинског инжењерства, 
архитектуре, односно интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних, трансдисциплинарних 
студијских програма (област: просторно планирање, 
архитектура) или правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
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основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци и познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 
Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања.  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 112  - 26  од 19. августа 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
 

________ 
 

2460 
На основу члана 64. Статута општине 

Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), Општинско веће општине 
Мајданпек, на седници одржаној 19.08.2021. године, 
донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Мултидисциплинарног тима за 

борбу против дрога 
 

I 
Образује се Мултидисциплинарни тим за 

борбу против дрога (у даљем тексту: 
Мултидисциплинарни тим), кога чини координатор и 
шест чланова.  
 

II 
Мултидисциплинарни тим се образује у 

саставу: 
 Марио Буљубаша, за координатора; 
1) Светлана Сеновић,  члан;  
2) Др Зора Мирковић Трујић, члан; 
3) Миљан Армуш, члан; 
4) Младен Благојевић, члан; 
5) Јања Табаковић, члан. 

 
 

III 
Задатак Мултидисциплинарног тима је да:  

 прати стање и проблеме злоупотребе 
дрога и осталих болести зависности у 
граду,  

 развија свест о важности 
мултисекторске сарадње између свих 
установа и организација које се баве 
овом проблематиком ради 
заједничког деловања на превенцији, 
лечењу, третману и рехабилатацији 
зависника,  

 прикупља и анализаира податке, 
спроводи и размењује истраживања,  

- предлаже мере и активности у 
превенцији, лечењу, третману и 
рехабилитацији зависника, 

- покреће иницијативе, усмерава и 
прати реализацију утврђених 
програма, а посебно програме 
превенције засноване на доказима,  

- организује капмању и обележава све 
важне датуме који се тичу или се могу 
повезивати са болестима зависности 
(нпр. 26.6. међунарнодни дан против 
злоупотребе и криумчарења дрога),  

- информише јавност и Општинско 
веће општине Мајданпек о 
предузетим активностима на 
превенцији болести зависности и у 
борби против злоупотребе дрога.  

 
 

IV 
На састанке Мултидисциплинарног тима се 

могу позивати и представници других органа или 
организација, ако је то потребно ради информисања 
чланова Мултидисциплинарног тима.  

 
V 

Састанци Мултидисциплинарног тима 
одржавају се најмање једанпут у три месеца. 

 На рад Мултидисциплинарног тима 
примењиваће се одредбе Пословника о раду 
Општинског већа општине Мајданпек, које се односе 
на рад Општинског већа општине Мајданпек. 
 

VI 
Чланови Мултидисциплинарног тима не 

остварују право на новчану накнаду за учешће у 
раду Мултидисциплинарног тима.  

 
VII 

Стручне и административно - техничке 
послове за потребе Мултидисциплинарног тима 
обављаће Општинска управа општине Мајданпек - 
Одељење за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове.  

 
VIII 

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

БРОЈ: 06-46/7 од 19.08.2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 
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