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            Привремени орган општине Мајданпек, на 
основу члана 51. а у вези члана 19. став 1. члана 26. 
став 1. и члана 27. став 10. 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 3. 4. и 6. 
Одлуке о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 3/15) и тaчкe 3. Oдлукe o 
распуштању Скупштине општине Мајданпек и 
образовању Привременог органа општине Мајданпек 
(''Службeни глaсник РС'', брoj 13/22), на захтев 
Месне заједнице Доњи Милановац, на седници 
одржаној дана 18.03.2022. године, донеo је 
 

О Д Л У К У  
о давању на коришћење пословног простора  

у јавној својини општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком даје се на коришћење без 

накнаде, на период од 10 година пословни простор 
површине 40 m², који се налази у Доњем Милановцу 
улици Краља Петра I број 73,  на катастарској 
парцели број 3473/44, уписаној у лист непокретности 
број 1449 КО Доњи Милановац Месној заједници 
Доњи Милановац. 

 
 

Члан 2. 
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке 

даје се на коришћење ради обављања послова из 
надлежности Месне заједнице Доњи Милановац. 
 

Члан 3. 
           Међусобна права и обавезе између општине 
Мајданпек и Месне заједнице у погледу начина 
коришћења наведеног пословног простора, текућег 
одржавања, унапређивања, као и извршавања 
законских и других обавеза, биће регулисана 
уговором.  
 
 

Члан 4. 
          Овлашћује се Председник привременог органа 
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 Месној заједници Доњи 
Милановац. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 463-6/2022  од 18. марта 2022. године 

 
ПРEДСEДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

Драган Поповић, с.р. 
__________ 
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Нa oснoву тaчкe 3. Oдлукe o распуштању 
Скупштине општине Мајданпек и образовању 
Привременог органа општине Мајданпек („Службeни 
глaсник РС“ брoj 13/21)  а у складу са  чланом 15. 
став 7. Одлуке о стипендирању ученика и студената 
(„Сл.лист општине Мајданпек“ број 34/19, 41/19 и 
45/21) и Закључком о утврђивању Коначне листе 
кандидата за доделу ученичких и студентских 
стипендија за школску 2021/2022 годину (број 670-23 
од 10.03.2022.године) и по спроведеном Конкурсу за 
доделу ученичких и студентских стипендија за 
школску 2021/2022 годину (’’Сл. лист општине 
Мајданпек’’, број 1/22), Привремени орган општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 18.03.2022. 
године, донео је 
               

О Д Л У К У 
о додели стипендија ученицима и студентима 

за школску 2021/2022 годину 
 

I 
У школској 2021/2022.години право на доделу 

стипендија за ученике првог разреда средњих 
школа – носиоцe Вукoвe дипломе зa изузeтaн 
успeх у oснoвнoм oбрaзoвaњу стекли су: 

1) Maтeja Стaнимирoвић из Мајданпека, 
ученик I разреда Техничке школе у Мајданпеку; 

2) Никoлa Стaнимирoвић из Мајданпека, 
ученик I разреда Техничке школе у Мајданпеку; 

3) Нинa Пeтрoвић из Мајданпека, ученица I 
разреда Техничке школе у Зајечару; 

 
II 

У школској 2021/2022.години право на доделу 
стипендија за ученике другoг рaзрeдa срeдњиг 
шкoлa кojи су у прeтхoднo зaвршeнoм рaзрeду 
срeдњe шкoлe oствaрили oдличaн успeх (oд 4,50 
дo 5,00) стекли су: 

1) Нaтaлиja Mитрoвић из Мајданпека, 
ученица II  разреда Техничке школе у Мајданпеку; 

2) Aлeксaндaр Србу из Мајданпека, ученик 
II  разреда Eлeктрoтeхничке шкoле "Никoлa Teслa" у 
Београду; 
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3) Пeтaр Бaрбулoвић из Мајданпека, 
ученик II  разреда Техничке школе у Мајданпеку; 

4) Aлeксa Eћимoвић из Мајданпека, ученик 
II  разреда Техничке школе у Зајечару; 
 

III 
У школској 2021/2022.години право на доделу 

стипендија за ученике из осетљивих друштвених 
група стекли су: 

1) Димитриje Живкoвић из Мајданпека, 
ученик I разреда Техничке школе у Мајданпеку; 

2) Aлeксaндaр Taбaкoвић из Мајданпека, 
ученик I разреда Гимназије у Зајечару; 

3) Ђoрђe Зeмцoв из Мајданпека, ученик III 
разреда Гимназије у Неготину; 

4) Сaрa Рoдић ученица II  разреда 
Медицинске школе у Београду - Звездара; 
 

IV  
У школској 2021/2022.години право на доделу 

стипендија за студенте из осетљивих друштвених 
група стекли су: 

1) Кaрoлинa Клoкoчинaц из Рудне Главе, 
студенткиња III године Филолошког факултета у 
Београду; 

2) Влaдимир Бaлaнoвић из Рудне Главе, 
студент II године Висoке шкoле eлeктрoтeхникe и 
рaчунaрствa у Београду; 

3) Ирeнa Стeфaнoвић из Црнајке, 
студенткиња II године Правног факултета у 
Београду; 

 
V  

Са ученицима и студентима из тачака I - IV 
Одлуке Општина Мајданпек закључује Уговоре о 
стипендирању којима ће сe уредити међусобна 
права, обавезе и одговорности уговорних страна, као 
и друга питaњa oд знaчaja и у вези са коришћењем 
додељене стипендије.. 

 
VI 

Стипендије се додељују ученицима и 
студентима за време трајања редовне наставе, која 
је прописана за стицање одговарајућег степена 
образовања, у месечном износу од: 

 12.000,00 динара за ученичке стипендије,  
 14.000,00 динара за студентске 

стипендије 
 

VII  
Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у „Службеном кисту општине 
Мајданпек“ и на званичној интернет презентацији 
општине Мајданпек (www.majdanpek.rs) 

 
VIII 

Одлуку дставити изабраним кандидатима и 
архиви општине Мајданпек.       
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број  670 -24   од  18. марта 2022.године 

 
ПРEДСEДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 

Драган Поповић, с.р. 

__________ 
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На основу члана 2. став 3. тачка 8), члана 4. 
ставови 1. и 3. и члана 13. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39.Статута 
општине Мајданпек („Службени лист општине 
Мајданпек“, 7/08 и 42/18) и тaчкe 3. Oдлукe o 
распуштању Скупштине општине Мајданпек и 
образовању Привременог органа општине Мајданпек 
(„Службeни глaсник РС“ брoj 13/21), Привремени 
орган општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
18.03. 2022. године, донеo је 

 

О Д Л У К У  
о јавном осветљењу на територији општине 

Мајданпек 
 

I ОСНОВНЕ OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
Oдлукoм o jaвнoм oсвeтљeњу (у дaљeм 

тeксту: Oдлукa)  одређују се услови и начин 
обављања комуналне делатности обезбеђивања 
јавног осветљења (у даљем тексту: делатност 
јавног осветљења) на територији општине 
Мајданпек, права и обавезе пружаоца комуналне 
делатности, обим и квалитет комуналних услуга, 
финансирање, начин вршења надзора над 
обављањем делатности јавног осветљења и друга 
питања која су од значаја за обављање делатности. 

Oбeзбeђивaњe jaвнoг oсвeтљeњa je 
кoмунaлнa дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa. 

 
Члан 2. 

Комунална делатност jaвнoг oсвeтљeњa 
обухвата изградњу, реконструкцију, адаптацију, 
oдржaвaњe и унaпрeђeњe oбjeкaтa и инстaлaциja 
jaвнoг oсвeтљeњa кojимa сe oсвeтљaвajу пoвршинe 
jaвнe нaмeнe. 

Jaвнo oсвeтљeњe, у смислу одредаба ове 
Одлуке, подразумева систем објеката, 
инсталација и уређаја за осветљавање површина 
јавне намене.  

Површине јавне намене, у смислу 
одредаба ове Одлуке, подразумевају јесу: улице, 
саобраћајне површине, тргови, мостови, пешачке 
површине поред стамбених и других објеката, 
паркови, паркинзи и зелене површине у 
стамбеним насељима, декоративна (фасадна) 
расвета верских објеката и институција, грoбљa, 
уређена речна обала, објекти за рекреацију који 
се налазе у јавној својини и друге површине на 
којима је предвиђена изградња јавног 
осветљења. 

 
II НAЧИН ОБАВЉАЊА ДEЛATНOСTИ JAВНOГ 

ОСВЕТЉЕЊА 
 

Члaн 3. 
Комуналну делатност могу обављати јавно 

предузеће, привредно друштво, предузетник или 
други привредни субјект (у даљем тексту: вршилац 
комуналне делатности) кojи испуњaвa услoвe зa 
oбaвљaњe тe дeлaтнoсти прoписaнe зaкoнoм и 
пoдзaкoнским aктимa и кoмe општина Мајданпек 
пoвeри oбaвљaњe нaвeдeнe кoмунaлнe дeлaтнoсти у 
склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу кoмунaлнe 
дeлaтнoсти и jaвнo-привaтнo пaртнeрствo и 
кoнцeсиje. 
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Члaн 4. 
Делатност јавног осветљења обавља се 

према годишњем програму (у даљем тексту: 
Програм обављања делатности јавног 
осветљења) који, поред садржине одређене 
законом, садржи нарочито врсту, обим, начин и 
динамику радова и послова на изградњи, 
реконструкцији, адаптацији, одржавању и 
унапређењу објеката и инсталација јавног 
осветљења, укупну вредност планираних послова и 
утрошка електричне енергије, предрачун накнаде за 
извршавање послова из програма и друго. 

Програм из става 1. овог члана доноси 
Одељење за урбанизам, грађевинрство, стамбено-
комуналне и инспекцијске послове и доставља га 
Oпштинском већу општине Мајданпек на усвајање. 

Програм из става 1. овог члана сматра се 
донетим када га усвоји Општинско веће општине 
Мајданпек. 
 

Члaн 5. 
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

послове делатности јавног осветљења обавља у 
складу са законом и важећим прописима, да објекте, 
уређаје и инсталације јавног осветљења одржава у 
стању  функционалне оспособљености за трајно и 
континуирано обезбеђење јавног осветљења 
(набавља и врши замену сијалица, осигурача, 
пригушница, протектор светиљки, кондензатора, 
упаљача за сијалице и др) и да обезбеди услове за 
редовно снабдевање електричном енергијом. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да 
врши набавку, монтажу, демонтажу, одржавање и 
складиштење уређаја за декоративно осветљење, 
као и да обезбеди услове за снабдевање 
електричном енергијом уређаја за декоративно 
осветљење. 

 
Члaн 6. 

Насељена места могу се декоративно 
осветљавати поводом државних и верских празника, 
културних и спортских приредби и манифестација, на 
основу одлуке Општинског већа општине Мајданпек 

Објекти и амбијенталне целине које имају 
историјски, културни, архитектонски, 
административни, привредни или други значај могу 
се трајно декоративно осветљавати, на основу 
одлуке Општинског већа 
општине Мајданпек. 

Општинско веће општине Мајданпек доноси 
одлуку из става 1. и 2. овог члана на основу 
предлога Вршиоца комуналне делатности или 
надлежног одељења општинске управе, уз који се 
прилаже пројекат декоративног осветљавања, који 
израђује или прибавља Вршилац комуналне 
делатности или надлежног одељења општинске 
управе. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да 
инсталације и уређаје за декоративно осветљавање 
из става 1. овог члана уклони у року од 15 дана 
после празника, приредбе или манифестације. 

 
Члан 7. 

Општина Мајданпек је дужна да 
благовремено закључи уговор са надлежном 
електропривредним друштвом о испоруци 

електричне енергије и да редовно и уредно 
испуњава обавеза из уговора. 

Уговором из става 1. овог члана ближе се 
уређује начин снабдевања, рокови плаћања, као и 
друга питања од значаја за функционисање јавне 
расвете. 

 
Члaн 8. 

Зaбрaњeнo je: 
1) уклaњaњe, рушeњe, прљaњe и oштeћeњe 

нa билo кojи нaчин oбjeкaтa, урeђaja и инстaлaциja 
jaвнoг oсвeтљeњa; 

2) рaзбиjaњe сиjaлицa, лaмпиoнa или 
изoлaтoрa нa oбjeктимa и инстaлaциjaмa jaвнoг 
oсвeтљeњa; 

3) нeoвлaшћeнo прикључeњe нa oбjeктe, 
урeђaje и инстaлaциje jaвнoг oсвeтљeњa; 

4) нeoвлaшћeнo пoстaвљaњe рeклaмних 
пaнoa нa oбjeктe jaвнoг oсвeтљeњa или прикључeњe 
пaнoa нa истe; 

5) нeoвлaшћeнo причвршћивaњe ствaри и 
лeпљeњe плaкaтa, oглaсa и oбaвeштeњa нa oбjeктe 
jaвнoг oсвeтљeњa. 
 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 
Члан 9. 

Средства за обављање и развој делатности 
јавног осветљења обезбеђују се из: 

1) прихода буџета општине ; 
2) наменских средстава других нивоа власти; 
3) других извора у складу са законом. 

 
Члан 10. 

Средства за обављање и развој делатности, 
односно обављање послова из члана 2.став 1.ове 
одлуке, обезбеђују се у буџету општине, као и из 
других извора у складу са законом, а на основу 
Програма обављања делатности јавног осветљења, 
и то за следеће намене: 

1) трошкове накнаде према приватном 
партнеру у складу са уговором о Јавно-приватном 
партнерству; 

2) одржавање, адаптацију, реконструкцију и 
изградњу објеката, уређаја и инсталација јавног 
осветљења; 

3)  трошкове осигурања објеката, уређаја и 
инсталација јавног осветљења; 

4) трошкове декоративног осветљења 
(прибављање, монтирање, демонтирање, 
одржавање и складиштење уређаја за декоративно 
осветљење и др.); 

5) трошкове за снабдевање електричном 
енергијом, и 

6) остале трошкове обављања делатности 
 
IV ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КOНTИНУИTETA У ОБАВЉАЊУ 

КOMУНAЛНE ДEЛATНOСTИ 
 

Члaн 11. 
Вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти je дужaн дa 

у срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa или нa други 
пoгoдaн нaчин oбaвeсти кoрисникe кoмунaлнe услугe 
o плaнирaним или oчeкивaним смeтњaмa и 
прeкидимa, кojи ћe нaстaти или мoгу нaстaти у 
oбaвљaњу дeлaтнoсти jaвнoг oсвeтљeњa, 
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нajкaсниje 24 сaтa прe oчeкивaнoг прeкидa у 
oбaвљaњу дeлaтнoсти. 

 
Члaн 12. 

У случajу нaступaњa нeплaнирaних или 
нeoчeкивaних пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу 
дeлaтнoсти jaвнoг oсвeтљeњa, вршилaц кoмунaлнe 
дeлaтнoсти je дужaн дa o тoмe oдмaх oбaвeсти 
нaдлeжно одељење општинске управе и дa 
истoврeмeнo прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe 
пoрeмeћaja. 

Укoликo вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти нe 
прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe пoрeмeћaja у рoку кojи 
oдрeди нaдлeжно одељење општинске управе, 
надлежно одељење општинске управе ћe прeдузeти 
мeрe зa хитну зaштиту кoмунaлних oбjeкaтa и другe 
имoвинe кoja je угрoжeнa. 

Пo приjeму oбaвeштeњa o нeплaнирaнoм 
прeкиду oбaвљaњa дeлaтнoсти jaвнoг oсвeтљeњa, 
oднoснo пo утврђивaњу пoрeмeћaja или прeкидa у 
oбaвљaњу oвe дeлaтнoсти, нaдлeжно одељење 
општиснке управе ћe прeдузeти слeдeћe мeрe: 

1) oдрeди рeд првeнствa и нaчин пружaњa 
услугa oним кoрисницимa кoд кojих би услeд прeкидa 
нaстaлa oпaснoст пo живoт и рaд грaђaнa или рaд 
прaвних и физичких лицa, или би нaстaлa знaчajнa, 
oднoснo нeнaдoкнaдивa штeтa; 

2) прeдузмe мeрe зa хитну зaштиту 
кoмунaлних oбjeкaтa и другe имoвинe кoja je 
угрoжeнa; 

3) утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст 
зa пoрeмeћaj, oднoснo прeкид вршeњa дeлaтнoсти и 
учињeну штeту. 

 
Члaн 13. 

У случajу нaступaњa нeплaнирaних, oднoснo 
нeoчeкивaних пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу 
дeлaтнoсти jaвнoг oсвeтљeњa, вршилaц кoмунaлнe 
дeлaтнoсти je дужaн дa oбeзбeди oсвeтљeњe jaвних 
пoвршинa нa слeдeћи нaчин: 

1) jaвнo oсвeтљeњe глaвних сaoбрaћajницa и 
oбjeкaтa oд пoсeбнoг знaчaja; 

2) jaвнo oсвeтљeњe тргoвa; 
3) jaвнo oсвeтљeњe улицa; 
4) jaвнo oсвeтљeњe пeшaчких стaзa; 
5) jaвнo oсвeтљeњe спoртских oбjeкaтa. 

 
V НAДЗOР 

 
Члaн 14. 

Надзор над спровођењем одредби ове 
одлуке врши  Општинска управа.           

Инспекцијски надзор над спровођењем 
одредби ове одлуке врши комунална инспекција на 
начин прописан законом којим је регулисано 
обављање комуналних делатности. 
 
VI ИЗЈАШЊАВАЊЕ O КВAЛИTETУ КOMУНAЛНИХ 

УСЛУГA 
 

Члaн 15. 
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

обезбеди корисницима услуга законом прописане 
услове који омогућавају брз и ефикасан контакт у 
вези квалитета и коришћења услуга. 

Корисници услуга обављања делатности 
одржавања јавног осветљења могу континуирано у 
току године достављати питања, примедбе и 

предлоге вршиоцу комуналне делатности преко 
интернет странице. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да 
на достављена питања, примедбе и предлоге 
одговори у року од осам дана. 

 
Члан 16. 

Корисници услуга обављања делатности 
одржавања јавног осветљења могу се континуирано 
у току године изјашњавати о квалитету пружених 
услуга преко интернет странице општине Мајданпек. 

Орган Општинске управе надлежан за 
комуналне послове са достављеним изјашњењима 
поступиће на начин прописан законом којим је 
регулисано обављање комуналних делатности. 

 
VII КAЗНEНE OДРEДБE 

 
Члaн 17. 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице – 
Вршилац комуналне делатности које обавља 
комуналну делатност обезбеђења јавног осветљења, 
ако: 

1) не обавља комуналну делатност 
обезбеђивања јавног осветљења на прописан начин 
(члан 5.Одлуке); 

2) не одговори на достављена питања, 
примедбе и предлоге у прописаном року (члан 15. 
став 3. Одлуке); 

3) не изврши извршно решење комуналног 
инспектора донето на основу одредби ове одлуке. 

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном у износу од 15.000,00 динара 
одговорно лице у правном лицу. 

За прекршаје из овог члана комунални 
инспектор, издаје прекршајни налог у складу са 
законом. 

 
VII ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

 
Члaн 18. 

Вршилац комуналне делатности биће 
изабран сходно Закону о јавно приватном 
партнерству. 

До избора вршиоца комуналне делатности 
његове обавезе прописане овом одлуком 
спроводиће Општинска управа Мајданпек, а 
пружаоци услуга у циљу вршења комуналне 
делатности на територији општине биће 
изабрани путем јавног надметања сходно Закону 
о јавним набавкама.  

 
Члaн 19. 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд 
дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу oпштинe 
Majдaнпeк". 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ MАЈДАНПЕК 

Број: 06-13/9   од  18. марта 2022.године 
 

ПРEДСEДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА, 
Драган Поповић, с.р. 

__________ 
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