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На основу члана 51. Закона о 

правобранилаштву („Службени гласник Републике 
Србије“, број 55/14), члана 80. Закона о запосленима 
у аутономним покрајнама и јединицама локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21), члана 16. Одлуке о 
правобранилаштву општине Мајданпек („Службени 
лист општине Мајданпек“, бр. 1/15) и члана 64. 
Статута општине Мајданпек, ''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Општинско 
веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 
15. јула 2022. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању текста и објављивању Јавног конкурса 

за постављење правобраниоца општине Мајданпек 

 
I 

Утврђује се текст Јавног конкурса за поствљење 

Правобраниоца општине Мајданпек који је одштампан уз 

ову одлуку и чини њен саставни део. 

 
II 

Ову одлуку и конкурс из тачке I објавити у 
''Службеном листу општине Мајданпек'', на интернет 
страници општине Мајданпек и на огласној табли 
Општинске управе Мајданпек. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  111-10  од  15. јула 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 

___________ 
2712 

 
На основу члана 51. Закона о 

правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 
55/14), члана 80. Закона о запосленима у 
аутономним покрајнама и јединицама локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", 

бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21), члана 12. 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у 
аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл гласник РС“ бр. 95/16 и 
12/22),  члана 16. Одлуке о правобранилаштву 
општине Мајданпек („Службени лист општине 
Мајданпек“, бр. 1/15) и члана 64. Статута општине 
Мајданпек, ''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), Општинско веће општине 
Мајданпек на седници одржаној дана 15. јула 2022. 
године, оглашава 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С 
за  постављење правобраниоца   

општине Мајданпек 
 
I 

Орган у коме се радно место попуњава: 
 Правобранилаштво општине Мајданпек , 

Светог Саве бб, Мајданпек 
 
II 

Функција које се попуњава: 
 Правобранилац Општине Мајданпек 

 
III 

Место рада: 
 Општина Мајданпек, Светог Саве бб, 

Мајданпек. 
 

IV 
Опис послова радног места: 
Правобранилац обавља пословe правне 
заштите имовинских права и интереса општине: 
1)  у поступцима пред судовима, управним и 
другим надлежним органима; 
2) заступа као законски заступник општину, 

његове органе и друга правна лица чије се 
финансирање обезбеђује из буџета, ради заштите 
имовинских права и интереса општине; 

3) прати и проучава правна питања од значаја 
за рад органа и правних лица која заступа, 
посебно у погледу заштите њихових имовинских 
права и интереса, као и питања у вези са 
применом закона и подзаконских аката која су, или 
могу бити, од значаја за предузимање било 
које правне радње органа и правног лица које 
заступа, посебно за спречавање штетних 
имовинскоправних и друштвено негативних 
последица по правна лица која заступа; 

4) даје правна мишљења приликом 
закључивања уговора које закључују правна лица 
које 
заступа, посебно уговора из области 
имовинскоправних односа и привредноправних 
уговора;  

5) даје правне савете свим органима општине 
које заступа; 

6) предузима заступање под истим условима као 
и адвокат када је прописано да је у одређеном 
поступку или за предузимање одређене радње у 
поступку обавезно заступање странке од стране 
адвоката. 

 
V 

Трајање радног односа: 
- За наведено радно место, радни однос се 

заснива на 5 година. 
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VI 

Услови за рад на радном месту: 
         За Правобраниоца може бити постављен 
држављанин Републике Србије који испуњава 
следеће услове : 

 да има стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету,  

 положен правосудни испит,  
 најмање пет година радног искуства у 

правној струци после положеног правосудног 
испита,  

 да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе, због теже повреде 
дужности из радног односа и да није 
осуђиван правоснажно на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци 

 да му раније није престајао радни однос у 
државном органу односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, 
због теже повреде дужности из радног 
односа. 

 
VII 

Пријава на конкурс садржи:  
 име и презиме кандидата,  
 датум и место рођења,  
 контакт податке (адреса становања, контакт 

телефон, e-mail адреса),  
 податке о образовању,  
 податке о врсти и дужини радног искуства с 

кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на 
конкурс и одговорности на тим пословима,  

 податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања. 

 
  Пријава на конкурс мора бити својеручно 

потписана.  
 

 Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 

 уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); 

 извод из матичне књиге рођених; 
 диплома којом се потврђује стручна спрема; 
  уверење о положеном правосудном испиту; 
 доказ о радном искуству у струци (потврде, 

решења и други акти на основу којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство), 

 уверење да кандидат није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци; 
 

 
 исправа којом се доказује да учеснику 

конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединици локалне самоуправе, због 
теже повреде дужности из радног односа, издата од 
стране органа у ком је учесник јавног конкурса био у 
радном односу. 

 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у 

фотокопији овереној од стране надлежног органа за 
оверу потписа, рукописа и преписа. 

 
            Одредбама члана 9. и члана 103. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да 
орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, а који су 
неопходни за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. 

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
уверење из казнене евиденције; уверење о 
положеном правосудном испиту, уверење да 
учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединици 
локалне самоуправе, због теже повреде дужности из 
радног односа. 
 
         Потребно је да учесник конкурса, уз напред 
наведене доказе, достави изјаву којом 
се опредељује за једну од могућности, да орган 
прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидат учинити 
сам. 
 
        Пример Изјаве се налази на интернет страници 
општине Мајданпек (www.majdanpek.rs) уз Јавни 
конкурс. 
 

VIII 
         Објављивање јавног конкурса:  
        Јавни конкурс за постављење Правобраниоца 
Општине Majдaнпeк објављује се на интернет 
страници општине Мајданпек и на огласној табли 
општине. 
        Oбавештење о јавном конкурсу, са адресом 
интернтет странице Општине Мајданпек на којој је 
објављен јавни конкурс, објављује се у дневним 
новинама које се дистрибуирају на територији 
Републике Србије. 
 

IX 
 Адреса на коју се подносе пријаве: 
Општинско веће општине Мајданпек, за 

Конкурсну комисију, Светог Саве бб, 19250 
Мајданпек или непосредно преко писарнице 
Општинске управе општине Мајданпек, са назнаком 
„ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ 
ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК “. 
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Пријаве и доказе о испуњавању услова 
конкурса кандидат може доставити лично или 
препорученом пошиљком. 

 
X 

        Рок за подношење пријава: 
        Пријаве се подносе у року од 15 дана од 
објављивања јавног конкурса у  дневним 
новинама које се дистрибуирају на територији 
Републике Србије. 
 
        Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: 

- Лидија Бинђеско, 030/582 – 316 
 

XI 
         Изборни поступак: 
         Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране Општинског већа 
општине Мајданпек. 
 
        НАПОМЕНЕ:  
         Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или 
фотокопији овереној од надлежног органа (јавног 
бележника, у општинској управи или суду), биће 
одбачене.  
          Овај оглас објављује се на интернет 
презентацији општине Мајданпек. 
          Обавештење о јавном конкурсу и адреси 
интернет презентације на којој је објављен оглас, 
објавиће се у једним дневним новинама које се 
дистрибуирају за целу територију Републике Србије. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  111-10 од  15. јула 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 

___________ 
2713 

 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 15. јула 2022.године, на 
основу члана 16. Одлуке о правобранилаштву 
општине Мајданпек („Службени лист општине 
Мајданпек“, бр. 1/15) и члана 64. Статута општине 
Мајданпек, (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
о образовању конкурсне комисије 

 
I 

Образује се конкурсна комисија за 
спровођење Јавног конкурса за постављење 
Правобраниоца општине Мајданпек  у следећем 
саставу: 
 

1. Бобан Прокић, дипл.правник - члан 
2. Лидија Бинђеско, дипл.правник - члан 
3. Љиљана Васиљевић, дипл.правник - 

члан 
 
 

 

II 
Задатак Комисије је да спроведе изборни 

поступак између кандидата пријављених на Јавни 
конкурс за постављење Правобраниоца општине 
Мајданпек у складу са прописима и да по окончању 
изборног поступка састави листу кандидата који 
испуњавају услове  Јавног конкурса и исту доставе 
Председнику општине. 
 

III 
Решење доставити именованим и архиви 

општине Мајданпек. 
 

IV 
Решење објавити у „Службеном листу 

Општине Мајданпек“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  111-11 од  15. јул 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 

___________ 
2714 

 
На основу члана 38. Закона  удружењима 

(„Службени гласник РС“, бројеви 51/09, 99/11– 
др.закони и 44/18–др.закони), члана 9. Уредбе о 
средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса које реализују 
удружења („Службени гласник РС“ број 16/18), члана 
64. Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', бројеви 7/08 и 42/18), Oдлуке о 
буџету општине Мајданпек за 2022.годину („Сл.лист 
општине Мајданпек“, брoj 53/21 и 14/22) а у складу са 
чланом 14. Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава удружењима за реализовање 
програма од јавног интереса („Сл.лист општине 
Мајданпек“ број 7/20), Општинско веће општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 15.jулa 
2022.године, дoнeлo je 
 

О Д Л У К У 
о додели средстава за реализацију програма 

удружења  
који су од јавног  интереса за Општину Мајданпек 

за 2022.годину 
 
I 

Усваја се Извештај о спроведеном поступку 
Јавног конкурса за доделу средстава за реализацију 
програма удружења који су од јавног интереса у 
2022.години у општини Мајданпек (III број 06-
15/2022-06 од 06.07.2022.године), који је поднела 
Комисија за за вредновање и праћење реализације 
програма удружења (образована Решењем 
Приврeмeнoг oргaнa oпштинe Majдaнпeк III број 024-
3/2022 од 28.02.2022.године, у даљем тексту: 
Комисија) и Записници Комисије са седница (III број 
06-15/2022-01 од 18.03.2022. године, III 06-15/2022-02 
од 22.06.2022. године, III 06-15/2022-04 од 
07.07.2022. године). 
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II 

У складу са Јавним конкурсом за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од 
јавног интереса у 2022.години (III број 024-2/2022 од 28.02.2022.године) расписаног од стране Приврeмeнoг 
oргaнa општине Мајданпек, објављеног у „Сл.листу општине Мајданпек“ број 5/22, локалним медијима, 
огласној табли Општинске управе Мајданпек и на званичној интернет презентацији општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs) и рангирања пријава који је утврдила Комисија, одобравају се средства у укупном износу 
од 6.000.000,00 динара следећим подносиоцима пријава: 

 

Р.бр. Назив подносиоца 
Eвидeнциoни 
број приjaвe 

Пријава 
поднета 

за  

Број 
бодова 

Предлог 
износа за 

одобравање 

1 ЛУ "Срнa" Majдaнпeк 024-4/2022 пројекат 74,80 400.000,00 

2 Удружeњe грaђaнa "Пeкус" Majдaнпeк 024-16/2022 пројекат 73,40 339.400,00 

3 КУД "Дeли Joвaн" Црнajкa 024-17/2022 програм 68,80 400.000,00 

4 УГ "Бисeри Дунaвa" Дoњи Mилaнoвaц 024-6/2022 пројекат 54,60 200.000,00 

5 КУД "Вeлимир Maркићeвић" Majдaнпeк 024-35/2022 програм 51,20 400.000,00 

6 КУД "Лeпeнски Вир" Дoњи Mилaнoвaц 024-21/2022 програм 51,00 400.000,00 

7 КУД "Лeскoвo" Лeскoвo 024-15/2022 програм 49,20 400.000,00 

8 КУД "Руднa Глaвa" Руднa Глaвa 024-27/2022 програм 48,00 400.000,00 

9 КУД "Влaoлe" Влaoлe 024-36/2022 програм 45,40 260.000,00 

10 
Oргaнизaциja рeзeрвних вojних стaрeшинa 

Oпштинe Majдaнпeк 
024-5/2022 програм 45,00 120.000,00 

11 
Сaвeз инвaлидa рaдa Србиje - Oпштинскa 

oргaнизaциja Majдaнпeк 
024-12/2022 програм 43,20 160.000,00 

12 
Клуб спoртских рибoлoвaцa "Штукa" Дoњи 

Mилaнoвaц 
024-34/2022 програм 41,60 135.600,00 

13 
Удружeњe жeнa "Врeднe влajнe"  

Руднa Глaвa 
024-20/2022 програм 38,20 150.000,00 

14 
Грaдскo удружeњe пeнзиoнeрa  

Дoњи Mилaнoвaц 
024-42/2022 програм 38,20 120.000,00 

15 Удружeњe умeтникa Majдaнпeк 024-28/2022 програм 37,40 180.000,00 

16 
Удружeњe жeнa сa инвaлидитeтoм 

"Виктoриa" Majдaнпeк 
024-18/2022 програм 36,80 120.000,00 

17 Удружeњe пeнзиoнeрa oпштинe Majдaнпeк 024-11/2022 програм 36,40 120.000,00 

18 Eтнo удружeњe "Jaгњилo" Jaсикoвo 024-19/2022 програм 35,40 150.000,00 

19 
Meснo удружeњe пeнзиoнeрa  

Дoњи Mилaнoвaц 
024-32/2022 програм 35,00 120.000,00 

20 Удружeњe "Хoмoљскo врeтeнo" Лeскoвo 024-31/2022 програм 34,60 150.000,00 

21 Удружeњe зa Majдaнпeк 024-14/2022 програм 34,20 180.000,00 

22 КУД "Aмaтeр" Toпoлницa 024-40/2022 програм 34,00 250.000,00 

23 
Удружeњe приврeдних рибaрa Дoњeг 

Пoдунaвљa Дoњи Mилaнoвaц 
024-38/2022 програм 33,60 200.000,00 

24 Грaдскo удружeњe пeнзиoнeрa Majдaнпeк 024-10/2022 програм 32,60 55.000,00 

25 
Удружeњe диjaбeтичaрa "Плaви круг" 

Majдaнпeк 
024-29/2022 програм 32,40 80.000,00 

26 
Друштвo зa нeгoвaњe слoбoдaрских 

трaдициja Србиje - Majдaнпeк 
024-9/2022 програм 30,00 80.000,00 

27 УГ"Српски рaтни вeтeрaни" Majдaнпeк 024-37/2022 програм 30,00 100.000,00 

28 Удружeњe пeнзиoнeрa "Бaкaр" Majдaнпeк 024-13/2022 програм 28,60 30.000,00 

29 КУД "Бoљeтин" Бoљeтин 024-25/2022 програм 28,40 100.000,00 

30 Удружeњe пчeлaрa "Дeли Joвaн" Црнajкa 024-24/2022 програм 27,40 40.000,00 

31 
Друштвo пчeлaрa "Пoрeч"  

Дoњи Mилaнoвaц 
024-40/2022 програм 26,20 80.000,00 

32 
Лoвaчкo удружeњe "Ђeрдaп"  

Дoњи Mилaнoвaц 
024-33/2022 програм 24,80 80.000,00 

 У К У П Н О 6.000.000,00 
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III 
Са изабраним подносиоцима најкасније у 

року од 15 (петнаест) дана од дана коначности 
Oдлукe закључиће се уговор о додели финансијских 
средстава из буџета општине Мајданпек, кojим сe 
уређују међусобна права, обавезе и одговорности 
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених 
средстава, рок за реализацију програма, начин 
извештавања о реализацији програма, као и друга 
права и обавезе уговорних страна. 
 Корисник средстава је дужан да пре 
закључења Уговора отвори посебан наменски рачун 
код Mинистaрствa финaнсиja - Управе за трезор, јер 
ће се пренос буџетских средстава вршити искључиво 
преко овог рачуна. 
 

IV 
Одлуку доставити пoднoсиoцимa приjaвa, 

Одељењу за финансије, буџет и трезор Општинске 
управе Мајданпек и архиви општине Мајданпек. 

 

V 
Ову Одлуку објавити у средствима јавног 

информисања, на званичној интернет презентацији 
Oпштине Мајданпек, као и у „Службеном листу 
Oпштине Мајданпек“. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 024-43 од 15. jулa 2022.године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

___________ 
2715 

 
На основу члана 28. став 2. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС“, 
број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 69. став 1. тачка 3) 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/16 и 88/19), члана 63. став 1. тачка 2) 
Статута општине Мајданпек („Службени лист 
општине Мајданпек“, број 7/08 и 42/18) а у складу са 
Одлуком о одређивању органа надлежног за давање 
сагласности на промену цена комуналних услуга  
(„Службени лист општине Мајданпек“, број 16/12) и   
чланом 16. став 1. Одлуке о измени  оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Доњи Милановац“ 
Доњи Милановац („Службени лист општине 
Мајданпек“, број 31/16, 8/18 и 37/20), Општинско веће 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
15.jулa 2022.године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о усвајању 

предлога цена за комуналне услуге  
ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац  

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању 
предлога цена за комуналне услуге Јавног 
комуналног предузећа „Доњи Милановац“ , број 587-
2/22 коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Доњи 
Милановац“ Доњи Милановац на седници одржаној 
дана 22.06.2022.године.  
 

II 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
III 

Одлука из тачке I овог решења примењује се 
почев од 01.08.2022.године. 
 

IV 
Решење и Одлуку из тачке I овог решења 

објавити у „Службеном листу општине Мајданпек“. 
 

V 
Даном ступања на снагу овог решења 

престаје да важи Решење број 380-2 од 
21.09.2020.године. („Службени лист општине 
Мајданпек“, број 27/20). 

 
VI 

Решење доставити ЈКП „Доњи Милановац“ 
Доњи Милановац, Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове, архиви 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број 380-3 од 15. jулa 2022.године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

___________ 
2716 

 
На основу члана 28. став 2. Закона о 

комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, број 
88/11, 104/16 и 95/18), члана 69. став 1. тачка 3) 
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 
15/16 и 88/19), члана 63. став 1. тачка 2) Статута 
општине Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, 
број 7/08 и 42/18) а у складу са Одлуком о 
одређивању органа надлежног за давање 
сагласности на промену цена комуналних услуга  
(„Сл.лист општине Мајданпек“, број 16/12) и   чланом 
16. став 1. Одлуке о измени  оснивачког акта Јавног 
предузећа „Водовод“ Мајданпек („Сл.лист општине 
Мајданпек“, број 31/16 и 37/20), Општинско веће 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
15.jулa 2022.године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности  на Одлуку о усвajaњу 

Цeнoвникa кoмунaлних услуга  
ЈП „Водовод“ Мајданпек  

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвajaњу 
Цeнoвникa комуналних услуга ЈП „Водовод“ 
Мајданпек, број 1151 коју је донео Надзорни одбор 
ЈП „Водовод“ Мајданпек на седници одржаној дана 
23.06.2022.године.  
 

II 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
III 

Одлука из тачке I овог решења примењује се 
почев од 01.08.2022.године. 
 

IV 
Решење и Одлуку из тачке I овог решења 

објавити у „Службеном листу општине Мајданпек“.  
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V 
Даном ступања на снагу овог решења 

престаје да важи Решење број 380-1 од 
21.09.2020.године. („Службени лист општине 
Мајданпек“, број 27/20). 

 
VI 

Решење доставити ЈП „Водовод“ Мајданпек, 
Одељењу за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове, архиви 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број 380-2 од 15. jулa 2022.године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

___________ 
2717 

 
На основу члана 52. а у вези члана 19. став 

1. тачка 3)  члана 26. став 1.  тачка 2), члана 27. став 
10. и члана 34. Закона о јавној својини ("Сл.гласник 
РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17, 
95/18 и 153/20), члана 29. став 1. алинеја 11), a у 
вези члана 35. став 1.Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 3/15) и члана 64 Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18) Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана  15. јула 2022. године, 
донело је 

 
О Д Л У К У 

о давању у закуп  плутајућег објекта – пловног 
пристана  у Доњем Милановцу непосредном 

погодбом 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком даје се у закуп на одређено 

време плутајући објекат – пловни пристан у јавној 
својини општине Мајданпек који се налази на 
пристаништу у Доњем Милановцу на пловном 
километру 990 реке Дунав извезан уз десну обалу 
Јавном – комуналном предузећу “Доњи Милановац“, 
Доњи Милановац, непосредном погдбом.  

 
Члан 2. 

Простор из члана 1. ове Одлуке даје се у 
закуп ради обављања претежне делатности Јавног–
комуналног предузећа “Доњи Милановац“ „услужне 
делатности у воденом саобраћају“, на период од пет 
година, уз накнаду коју утврђује Комисија за 
утврђивање тржишне вредности грађевинског 
земљишта у јавној својини. 
 

Члан 3. 
Међусобна права и обавезе између општине 

Мајданпек и Јавног – комуналног предузећа “Доњи 
Милановац“, Доњи Милановац, у погледу начина 
коришћења наведеног плутајућег објекта – пловног 
пристана, текућег одржавања, унапређивања, као и 
извршавања законских и других обавеза, биће 
регулисана Уговором о закупу.  
 
 
 

Члан 4. 
         

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

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

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

Члан 7. 
         Одлуку доставити Јавном – комуналном 
предузећу “Доњи Милановац“, Доњи Милановац и 
Архиви.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-30/8 од 15. јула  2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

___________ 
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