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2382 

 
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 01.01–31.12..2020. године, Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
27.05.2021. 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 01.01.2020. године до 
31.12.2020. године (IV 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 
01.01.2020. године до 31.12.2020. године (IV 
квартал), број IV 023-13/2021-01 од 25.02.2021. 
године, са Закључком, достави Министарству 
привреде Републике Србије и Скупштини општине 
Мајданпек ради даљег извештавања у складу са 
законом којим се уређује правни положај јавних 
предузећа. 

 
III 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 13  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2383 
 
 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 27.05.2021. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама 

и допунама Програма пословања ЈП за грађевинско 
земљиште и путеве Мајданпек за 2021. годину, број 
130 од 24.03.2021. године, који је Одлуком број 
04.2/21 од 26.03.2021. године донео Надзорни одбор 
ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек. 
 

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Програм о изменама идопунама 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 - 20  од  27.05.2021. године 

                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
_________________ 

 
2384 

 
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 
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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 производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек'' 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 31/16 и 37/20), Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 27.05.2021. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама 
и допунама Програма пословања ЈKП ''Мајданпек'' 
Мајданпек за 2021. годину, који је Одлуком број 106 
од 25.03.2021. 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 и допунама 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 - 21  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
_________________ 

 
2385 

 
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 
Јaвнoг прeдузeћa зa стaмбeнe услугe Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 31/16 и 
37/20), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 27.05.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама 

и допунама Програма пословања ЈП зa стaмбeнe 
услугe Мајданпек за 2021. годину, број 173 од 
29.03.2021. године, који је Одлуком број 175 од 
29.03.2021. године дoнeo Надзорни одбор ЈП зa 
стaмбeнe услугe Мајданпек. 
 

 

II 
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 
пословања ЈП зa стaмбeнe услугe Мајданпек за 
2021. годину достави Министарству привреде 
Републике Србије. 

 
III 

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

 
IV 

Решење доставити: ЈП зa стaмбeнe услугe 
Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове, и архиви општине. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 18  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
_________________ 

 
2386 

 
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 
27.05.2021. 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, брoj 
610/21oд 18.05.2021. гoдинe, који је Одлуком број 
332/21 од 19.05.2021. године усвојиo 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 
Мајданпек. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 36  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
_________________ 

 
2387 

 

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 27.05.2021. 
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 312-1/21 од 
26.01.2021. године, који је Одлуком број 198-3/21 од 
29.03.2021. године донео Надзорни одбор ЈKП 
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац. 
 

II 
НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије, буџет 

и трезор и Одељењу 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 - 24  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
 
 
 
 
 

2388 
 

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 27.05.2021. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама 
и допунама Програма коришћења субвенција ЈKП 
''Мајданпек'' Мајданпек за 2021. годину, који је 
Одлуком број 107 од 25.032021. године дoнeo 
Надзорни одбор ЈKП ''Мајданпек'' Мајданпек. 
 

II 
НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије, буџет 

и трезор и Одељењу 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 - 25  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
_________________ 

 
2389 

 
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 Јaвнoг 
прeдузeћa зa стaмбeнe услугe Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 31/16 и 37/20), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној 
дана 27.05.2021. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама 

и допунама Програма коришћења субвенција ЈП зa 
стaмбeнe услугe Мајданпек за 2021. годину, број 174 
од 29.03.2021. године, који је Одлуком број 175 од 
29.03.2021. године дoнeo Надзорни одбор ЈП зa 
стaмбeнe услугe Мајданпек. 
 

II 
НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије, буџет 

и трезор и Одељењу 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 ЈП зa стaмбeнe услугe 
Мајданпек за 2021. годину, достави Министарству 
привреде Републике Србије. 

 
IV 

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

V 
Решење доставити: ЈП зa стaмбeнe услугe 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 26  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
_________________ 

 
2390 

 
На основу члана 29. и 42. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 87/18), 
члана 7. Уредбе о саставу, начину и организацији 
рада штабова за ванредне ситуације (''Службени 
гласник РС'', број 27/20) и члана 39. Статута општине 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08, 
42/18), Скупштина општине Majданпек, на седници 
одржаној дана 27.05.2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

о изменама Одлуке о образовању Општинског 
штаба за ванредне ситуације  

за територију општине Мајданпек 
 

Члан  1. 
 У Одлуци о образовању Општинског штаба 
за ванредне ситуације за територију општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек“, 
број 1/11, 20/12, 16/13, 26/13, 22/14, 36/15, 33/18, 
11/19 и 44/19), у члану 1. став 3. на редном броју 4. 
речи: ''Небојша Зарков'' замењују се речима 
''Слободан Крајић''; на редном броју 9. речи: ''Дејан 
Младеновић'' замењују се речима: ''Иван 

Николић''; на редном броју 10. речи: ''Ненад 
Ђорђевић, ФБЦ ДОО Мајданпек'', бришу се, и на 
редном броју 12. речи ''Живорад Голубовић, шеф 
ЕД Мајданпек'' замењују се речима ''Момир 
Мијуцић, Електродистрибуција Србије 
Мајданпек''. 
 

Члан  2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 23/5  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
_________________ 

 
2391 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 13. и члана 
32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14 - др. 
закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Уредбе о мерама 
за спречавање и сузбијање заразне болести Covid -
19 ("Службени гласник РС", број 151/20, 152/20, 
153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21 
и 34/21) и члана 39. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 27.05.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

о ослобађању од плаћања комуналне таксе за 
заузеће јавне површине на којој је носилац права 

јавне својине општина Мајданпек   
        

Члан 1. 
 У циљу ублажавања негативних последица 
изазваних вирусом COVID 19, овом Одлуком врши се 
ослобађање од плаћања комуналне таксе за заузеће 
јавне површине, на којој је носилац права јавне 
својине општина Мајданпек. 

 
Члан 2. 

 Ослобађање од плаћања комуналне таксе из 
члана 1. ове одлуке, односи се на власнике објеката 
који обављају угоститељску делатност у башти 
отвореног типа и башти затвореног типа, у периоду 
од 1. маја 2021. године до 31. октобра 2021. године. 

 
Члан 3. 

О реализацији ове одлуке стараће се 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено 
комуналне и инспекцијске послове, Општинске 
управе општине Мајданпек. 

 
Члан 4. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК, 
Број:  06 – 23/8  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
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  На основу члана 28. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености (''Службени 
гласник РС'', број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. 
закон и 113/17) и члана 39. став 1. тачка 20) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 27.05.2021. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Локалног савета за запошљавање 

општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
Овом одлуком оснива се Локани савет за 

запошљавање општине Мајданпек (у даљем тексту: 
Локални савет). 

 
Члан 2. 

Локални савет је радно и саветодавно тело 
које, у складу са законом, иницира и предлаже мере 
активне политике запошљавања, даје мишљења и 
препоруке у погледу интервенција, прописа и 
програма из области запошљавања и других питања 
од интереса за запошљавање на локалном нивоу. 
 

Члан 3. 
 Локални савет се састоји од представника 
локалне самоуправе, послодаваца, удружења 
послодаваца, репрезентативних синдиката, 
организационе јединице Националне службе за 
запошљавање, образовних установа, Центра за 
социјални рад. 

 
Члан 4. 

 Чланове Локалног савета именује и 
разрешава Председник општине посебним 
решењем. 

Чланови Локалног савета немају право на 
накнаду за свој рад у Локалном савету. 

 
Члан 5. 

Локални савет ради и одлучује у јавним 
седницама.  

Пословником о раду ближе ће се уредити сва 
питања од значаја за рад Локалног савета. 

 
Члан 6. 

Административно-техничку подршку раду 
Локалног савета пружа Општинска управа општине 
Мајданпек – Одељење за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове надлежно за 
послове из области запошљавања. 

 
Члан 7. 

У рад Локалног савета, у складу са законом, 
без права гласа, могу бити укључени и представници 
удружења која се баве заштитом интереса 
одређених категорија незапослених (особе са 
инвалидитетом, националне мањине, жене, млади, и 
сл.), као и других институција и организација од 
значаја и утицаја на област политике запошљавања 
на локалном нивоу. 

 
 

Члан 8. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о оснивању Локалног савета за 
запошљавања, број 06-19/11 од 27.06.2005. године. 

 
Члан 9.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  111 - 3  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
_________________ 

 
2393 

 
На основу члана 35. и 46. 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 и 9/20), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 
83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 39. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18) и 
прибављеног мишљења Комисије за планове 
општине Мајданпек број 350-40/2018-03 од 
14.05.2021. године, Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 27.05.2021. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У 

о приступању изради  Плана 
генералне регулације за насеље Мајданпек 

 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана генералне 

регулације за насеље Мајданпек у општини 
Мајданпек (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

Граница планског подручја је дефинисана 
границом важећег Плана генералне регулације за 
насеље Мајданпек са важећим изменама и допунама 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 3/13 и 
32/16). Коначна граница Плана дефинисаће се 
приликом стручне контроле Нацрта Плана од стране 
Комисије за планове општине Мајданпек. 

Површина простора обухваћеног Планом 
износи око 1.672 ha. Коначна површина Плана 
дефинисаће се приликом стручне контроле Нацрта 
Плана. 

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

 
Члан 3. 

 Плански основ за израду Плана представља 
Просторни план општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 15/12). 
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Члан 4. 
Принципи планирања, коришћења, уређења 

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

 
Члан 5. 

Циљ израде Плана је стварање планског 
основа за уређење и коришћење простора, 
дефинисање траса, коридора и капацитета за 
саобраћајну, енергетску, техничку, комуналну и другу 
инфраструктуру, утврђивање намене простора у 
границама планског подручја, као и правила за 
коришћење, уређење и заштиту простора као и 
изградњу у граници Плана генералне регулације. 
 

Члан 6. 
У складу са чланом 26. Закона о планирању и 

изградњи, План ће садржати: 
1) границе плана и обухват грађевинског 

подручја; 
2) поделу простора на посебне целине и 

зоне; 
3) претежну намену земљишта по зонама и 

целинама; 
4) регулационе и грађевинске линије; 
5) потребне нивелационе коте раскрсница 

улица и површина јавне намене; 
6) 5а) попис парцела и опис локација за 

јавне површине, садржаје и објекте; 
7) коридоре и капацитете за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру; 

8) мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних 
целина; 

9) зоне за које се доноси план детаљне 
регулације са прописаном забраном 
изградње до његовог доношења; 
графички део; 

10) локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат, односно 
расписује конкурс; 

11) правила уређења и правила грађења за 
целокупни обухват планског документа; 

12) друге елементе значајне за спровођење 
плана. 

 
Члан 7. 

Рок израде Плана је две године од дана 
стицања услова односно потписивања уговора са 
обрађивачем Плана. 

 
Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбедиће се из 
буџета општине Мајданпек. 

 
Члан 9. 

Нацрт Плана излаже се на Јавни увид у 
трајању од 30 дана од дана оглашавања и то у 
просторијама општинске управе Мајданпек. 

 
Члан 10. 

Саставни део ове Одлуке је Решење о 
изради Стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину, Одељења за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено – комуналне и 

инспекцијске послове, број 350-42/2021-03 од 
14.05.2021. године. 

 
Члан 11. 

За носиоца израде Плана одређује се 
Општинска управа општине Мајданпек. Уступање 
израде планског документа обрађивачу биће 
извршено у складу са важећим Законом о јавним 
набавкама. 
 

Члан 12. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК, 
Број:  06 - 23/10  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
 
 
 

Графички приказ подручја Плана 

 

 
 

________________ 
 

2394 
 

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени („Службени гласник РС”, бр.135/04 и 88/10), 
члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 - други закон и 9/20) и по 
прибављеноммишљењу органа надлежног за 
послове заштите животне средине број 350-42/2021-
03 од 14.05.2021.године, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске 
послове,доноси 
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РЕШЕЊЕ 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА  

НАСЕЉЕ МАЈДАНПЕК 
 
1.Приступа се изради стратешке процене утицаја 
Плана генералне регулације за насеље Мајданпек 
(у даљем тексту: План) на живогну средину (у даљем 
тексту: стратешка процена). 
 
2.Разлози за вршење стратешке процене утврђени 
су у члану 5. Закона о стратешкој процени. У складу 
са тим законским одредбама приступа се изради 
стратешке процене, будући да овај План припада 
категоријиурбанистичких планова којима се 
успоставља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката одређених„Уредбом о утврђивању листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које семоже захтевати процена 
утицаја на животну средину" („Сл.гласник РС“, број 
114/08), а који могу иматизначајан утицај на животну 
средину према критеријумима из члана 6. Закона о 
стратешкој процени. 
 
3.Стратешка процена ће се радити за подручје 
Плана односно у границама обухавата Плана које је 
дефинисано Одлуком о изради Плана.Стратешка 
процена се ради истовремено са израдом Плана. 
 
4.У оквиру стратешке процене Плана разматраће се 
следећа питања и проблеми везани за заштиту 
животнесредине и одрживи развој: 

 значај Плана за заштиту животне средине и 
одрживи развој општине, 

 коришћење земљишта - нелегална градња, 
 природне карактеристике терена и природни 

ресурси, 
 биодиверзитет, 
 заштићена природна добра, 
 културно-историјско наслеђе, 
 квалитет подземних и површинских вода, 
 потрошња и квалитет воде за пиће, 
 каналисање и пречишћавање отпадних вода, 
 прикупљање и третман чврстог отпада, 
 шумарство и пољопривреда, 
 демографија и урбано - рурални односи, 
 развој руралног туризма, 
 ризици од елементарних непогода, 
 управљање и мониторинг животне средине и 
 информисање јавности по питањима животне 

средине и развоја. 
5. Извештај о стратешкој процени је документ којим 
се описују, вреднују и процењују могући значајни 
утицаји на животну средину до којих може доћи 
имплементацијом плана и програма и којим се 
одређују мере за смањење негативних утицаја на 
животну средину. Извештај ће према члану 12. 
Закона о стратешкој процени утицаја садржати 
нарочито: 

1. Полазне основе стратешке процене, 
2. Опште и посебне циљеве стратешке процене 

и избор индикатора, 
3. Процену могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних утицаја 
на животнусредину, 

4. Смернице за израду за процену утицаја на 
нижим хијерархијским нивоима, 

5. Програм праћења стања животне средине у 
току спровођења Плана, 

6. Приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изради стратешке процене, 

7. Приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор Плана сааспекта 
разматраних варијантних решења и приказ 
начина на који су питања животне 
срединеукључена у План, 

8. Закључке до којих се дошло током израде 
Извештаја о стратешкој процени 
представљене на начинразумљив јавности 
(Извод из Стратешке процене (закључак - 
нетехнички резиме), 

9. Учешће заинтересованих страна у поступку 
израде и разматрања Извештаја о стратешкој 
процени и 

10. Друге податке од значаја за стратешку 
процену. 

 
6. Израда Стратешке процене биће заснована на 
студијској, просторно-планској документацији из 
области заштите животне средине и одрживог 
развоја и другој релевантној документацији као и на 
резултатима досадашњих истраживања у области 
заштите животне средине. 
 
7. Уступање израде Стратешке процене биће 
извршено у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
8. Рок за израду Стратешке процене је 24 месеца од 
дана доношења овог Решења. 
 
9. Министарства, посебне организације, јавна 
предузећа и установе надлежне за послове заштите 
животне средине, заштите природе, заштите 
споменика културе, инфраструктуре, пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, економије и регионалног 
развоја и други органи и организације доставиће у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
Решења све расположиве податке, услове и 
документацију од значаја за израду Стратешке 
процене из делокруга свог рада на захтев Одељења 
за урбaнизам, грађевинарство,стамбено - комуналне 
и инспекцијске пословеопштинске управе Мајданпек. 
 
10.Орган надлежан за припрему плана обезбеђује 
учешће заинтересованих органа, организација и 
јавности у разматрању извештаја о стратешкој 
процени у складу са члановима 18. и 19. Закона о 
стратешкој процени („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 
88/10) у трајању од 30 дана у периоду Јавног увида у 
нацрт Плана. 
 
11.Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу опшгине 
Мајданпек“. 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 
Одељење за урбaнизам, грађевинарство, 

стамбено - комуналне и инспекцијске послове 
IV Број 351-42/2021-03 oд 14.05.2021.год. 

 
Шеф Одељења 

   Иван Грмуша, дипл.инг.грађ. 
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2395  
 

На основу члана 39. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18) а у вези са чланом 24. Одлуке о 
правобранилаштву општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 1/15), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
27.05.2021. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У  
о овлашћењу за издавање пуномоћја за 

заступање општине у судским поступцима пред 
судовима опште и посебне надлежности  

 
 

Члан 1. 
До постављења Правобраниоца општине 

Мајданпек, послове заступања општине и њених 
органа у правним поступцима пред судовима опште 
надлежности (основним, вишим, апелационим и 
касационим) и судовима посебне надлежности 
(управним и привредним) обављаће пуномоћник из 
реда адвоката. 
 

Члан 2. 
Овлашћује се Председник општине да 

пуномоћје за заступање у судским поступцима из 
члана 1. ове одлуке, изда у сваком појединачном 
предмету.   
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 23/11  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
_________________ 

 
2396 

 
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 комуналне услуге ''Водовод'' 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 31/16 и 37/20), Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 27.05.2021. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

ЈП за комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек за 
2021. годину, који је Одлуком број 1083 од 
26.05.2021. године донео Надзорни одбор ЈП за 
комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек. 

 

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Програм пословања ЈП за комуналне услуге 
''Водовод'' Мајданпек за 2021. годину и на Програм 
коришћења субвенција ЈП за комуналне услуге 
''Водовод'' Мајданпек за 2021. годину, достави 
Министарству привреде Републике Србије. 

 
III 

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

IV 
Решење доставити: ЈП за комуналне услуге 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 37  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
_________________ 

 
2397 

 
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 за комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 31/16 и 
37/20), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 27.05.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења 

субвенција ЈП за комуналне услуге ''Водовод'' 
Мајданпек за 2021. годину који је Одлуком број 1083 
од 26.05.2021. године донео Надзорни одбор ЈП за 
комуналне услуге ''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 коришћења субвенција ЈП за комуналне 
услуге ''Водовод'' Мајданпек за 2021. годину, достави 
Министарству привреде Републике Србије. 

 
IV 

Ово Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
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V 
Решење доставити: ЈП за комуналне услуге 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 38  од  27.05.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Никола Науновић, с.р. 

_________________ 
 

2398 
 

На основу члана 41. Закона о култури 
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16 и 30/16 – 
испр., 6/20 и 47/21), члана 18. Закона о библиотечко-
информационој делатности (''Службени гласник РС'', 
број 52/11), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) 
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 27.05.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана  
Управног одбора Народне библиотеке Мајданпек 

 
I 

 Разрешава се Драган Караманчић 
досадашње дужности члана Управног одбора 
Народне библиотеке Мајданпек, из реда запослених. 

 
II 

 Именује се Љиљана Богдановић за члана 
Управног одбора Народне библиотеке Мајданпек, из 
реда запослених. 
 

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

IV 
 Решење доставити: именованима, Народној 
библиотеци Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 23/14-1  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
_________________ 

 
2399 

 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 27.05.2021. године, на основу члана 
37. Закона о о култури (''Службени гласник РС'', број 
72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20 и 47/21), 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 

Центра за културу Мајданпек 
I 

 Именује се Саша Мартиновић, дипломирани 
инжењер металургије из Мајданпека, за вршиоца 
дужности директора Центра за културу Мајданпек, до 
доношења одлуке о избору директора по конкурсу а 
најдуже до годину дана. 

 
II 

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 23/14-2  од  27.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
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