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На основу члана 39. и 81. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18) и тaчкe 3. Oдлукe o распуштању 
Скупштине општине Мајданпек и образовању 
Привременог органа општине Мајданпек (''Службeни 
глaсник Републике Србије'', брoj 13/21), а у вези 
члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 
83/14, 101/16, 47/18 и 101/21), Привремени орган 
општине Мајданпек , на седници одржаној дана 
18.05.2022. године, донео је 

 
 

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

управи 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о Општинској управи (''Службени 

лист општина'', број 15/04, 3/05, 12/05 и 5/06 и 
''Службени лист општине Мајданпек'', број 8/08, 
10/08, 2/10, 9/12, 16/13, 21/13 и 12/17), у члану 2.  
став 1. тачка 6)  мења се и гласи: 

„6) обавља стручне и административно-
техничке послове за потребе рада скупштине 
општине, председника општине и општинског већа.”. 

 
Члан 2. 

У члану 10. став 6. речи  : „шеф Кабинета 
или“ бришу се. 

 
Члан 3. 

  У члану 11.  став 1. тачка 3.  мења се и гласи: 
 „Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено – комуналне и инспекцијске послове.“. 

Члан 4. 
 У члану 12. став 1. тачка 2. алинија 3. мења 
се и гласи: 

„ -  Служба локалне пореске 
администрације.“. 

Тачка 3. мења се и гласи : 
„3. У Одељењу  за урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске 
послове: 

-   Служба за  урбанизам и грађевинарство; 
-   Служба за стамбено – комуналне послове 

и заштиту животне средине; 
-   Служба за инспекцијске послове.“. 
У тачки 4. алинеја 1. мења се гласи: 

„-  Служба за имовинско правне послове и 
послове правне помоћи.“. 

 
Члан 5. 

 
 У члану 14. став 1. мења се и гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Одељење за урбанизам, грађевинарство 
стамбено-комуналне и инспекцијске послове, 
обавља послове у складу са законским 
прописима и одлукама Скупштине општине и то: 

- у области урбанизма и грађевинарства 
обавља послове који се односе на припрему и 
доношење просторних и урбанистичких планова, 
прибављање мишљења од надлежног министарства 
о усаглашености просторних и урбанистичких 
планова са прописима о планирању и изградњи, 
давање мишљења на нацрте просторних и 
урбанистичких планова из надлежности републике и 
општина, спровођење урбанистичких планова, 
издавање информација о локацији, издавање услова 
за формирање нових парцела (парцелација и 
препарцелација), уређење јавног грађевинског 
земљишта путем одговарајућих планских 
докумената, спровођење обједињене процедуре за: 
издавање локацијских услова, издавање грађевинске 
дозволе, пријаву радова, издавање употребне 
дозволе, за прибављање услова за пројектовање, 
односно прикључење објеката на инфраструктурну 
мрежу, за прибављање исправа и других докумената 
које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за 
изградњу објеката, односно за издавање локацијских 
услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из 
њихове надлежности, као и обезбеђење услова за 
прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис 
права својине на изграђеном објекту, одобравање 
извођења радова, измене локацијских услова, 
односно решења о грађевинској дозволи и друге 
послове у овој области, у складу са законом, 
Статутом општине и другим прописима. 

 - у стамбено-комуналној делатности и 
делатности заштите животне средине обавља 
послове на развој и обављање комуналних 
делатности, стамбену изградњу и односе са 
стамбеним заједницама, спроводи поступке процене 
утицаја на животну средину; врши оцену и даје 
сагласност на извештаје о стратешкој процени 
утицаја; обавља послове везане за заштиту ваздуха 
и заштиту од буке; издаје дозволе за сакупљање, 
транспорт, складиштење, третман и одлагање 
инертног и неопасног отпада; издаје дозволе за 
обављање делатности промета и коришћења 
нарочито опасних хемикалија; припрема програме 
заштите животне средине и локалне акционе и 
санационе планове; припрема годишње извештаје и 
обавештава јавност о стању животне средине; води 
евиденције и доставља податке Агенцији за заштиту 
животне средине и министарству; врши послове 
заштите и унапређења природних добара, обавља 
послове из области безбедности и здравља на раду, 
послове израда планске документације у циљу 
организације и обезбеђења заштите од пожара, 
елементарних и других већих непогода, послове 
организације цивилне заштите; припрема планове за 
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одбрану и остваривање одбрамбених интереса у 
условима ванредног стања на територији општине,  
израђује услове за успостављање интегрисаног  
система заштите и спасавања и обавља друге 
послове у овој области, у складу са законом, 
Статутом општине и другим прописима. 

- обавља инспекцијске послове који се 
односе на надзор над применом закона, других 
прописа и  и општих аката који се односе на 
пројектовање, грађење и реконструкцију објеката, као и 
на извођење грађевинских радова и грађење објеката;  
праћење стања, предлагање мера и надзор над 
применом закона и подзаконских аката из области 
заштите животне средине, доношење решења и 
налагање мера у области заштите животне средине и 
праћење њиховог спровођења;  праћење  стања, 
предлагање мера и инспекцијски надзор над 
законитошћу рада правних лица које обављају 
комуналну делатност и инспекцијски надзор над 
поступањем предузетника и грађана у погледу 
придржавања закона, других прописа и општих аката, 
надзор  у области уређивања и одржавања објеката и 
јавних површина, надзор над уређењем јавних зелених 
површина, функционисањем јавне расвете, 
снабдевања насеља водом и одвођења отпадних вода, 
снабдевања топлотном енергијом, изношењем и 
депоновањем смећа, сахрањивањем, одржавањем 
гробаља, надзор над вршењем димничарских услуга; 
надзор над обављањем делатности пијаца;  надзор 
над одржавањем чистоће јавних површина, над 
раскопавањем улица и других јавних површина и друге 
послове комуналне хигијене; праћење  стања, 
предлагање мера и инспекцијски надзор над 
извршавањем закона и других прописа на одржавању, 
заштити, изградњи и реконструкцији локалних и 
некатегорисаних путева; надзор над применом 
општинских одлука у којима се регулише саобраћај; 
праћење стања, предлагање  мера и инспекцијски 
надзор над законитиошћу у обављању друмског 
локалног превоза; праћење стања, предлагање мера и 
инспекцијског надзора над применом закона и других 
прописа којима се уређује организација и начин рада 
установа предшколског васпитања и образовања и 
основног и средњег образовања и васпитања; надзор 
над радом послодавца за учење кроз рад, надзор над 
применом закона и других прописа којима се уређује 
организација и начин рада установа за образовање 
одраслих и јавно признатих организатора 
активности, надзор над применом закона и других 
прописа којима се уређује организација и начин рада 
установа високошколског образовања, вођење 
потребних евиденција, обавља послове пружања 
помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за 
инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања 
послова и друге послове у овој области, у складу са 
законом, Статутом општине и другим прописима.“ 

 
 

Члан 6. 
 У члану 17а. став 2. мења се и гласи: 

„У Општинској управи поставља се помоћник 
председника општине за локални економски развој и 
помоћник председника општине за област 
инфраструктуре, заштите животне средине и 
ванредне ситуације.“. 

 
 

 
Члан 7. 

 У члану 29. став 1. после речи „Управе“ 
додају се речи „ , Службеном листу и веб 
презентацији општине Мајданпек.“. 
 

Члан 8. 
 Члан 43. мења се и гласи: 

„Акт о унутрашњем уређењу и 
систематизацији општинске управе, служби и 
организација обједињује начелник и доставља 
општинском већу на усвајање.“. 

 
Члан 9. 

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

ПРИВРEMEНИ OРГAН ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 21/13  од  18. маја 2022. године 

 

 ПРЕДСЕДНИК ПРИВРEMEНOГ OРГAНA, 
Драган Поповић, с.р. 
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