
   1                     БРОЈ 28                  “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”               22. новембар 2022. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2755 
На основу члана 64. став 1. тачка 8) Статута 

Општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18) Општинско веће 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
17.11.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за утврђивање тржишне 

вредности непокретности  
 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање 
тржишне вредности непокретности -грађевинског 
земљишта и објекта у поступку подношења пријава 
по Јавном конкурсу за доделу бесповратних 
средстава за куповину сеоских кућа са окућницом (у 
даљем тексту: Комисија), у саставу: 
 

1. Сима Марковић, председник Комсије; 

2. Анкица Ђурић, члан;  

3. Андреа Николић, члан; 

4. Мирјана Цакић Младеновић, члан; 

5. Марио Старчевић, члан. 
 
II 

Задатак Комсије из тачке I је да утврди 
тржишну вредност непокретности - грађевинског 
земљишта и објекта у поступку подношења пријава 
по Јавном конкурсу Министарства за бригу о селу 
Републике Србије за доделу бесповратних 
средстава за куповину сеоских кућа са окућницом. 

 
III 

О свом раду, Комисија ће сачинити Записник 
и исти доставити  Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове Општинске управе 
општине Мајданпек задуженом за прикупљање и 
проверу документације која се доставља уз пријаву 
на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 
за куповину сеоских кућа са окућницом. 

 
IV 

 Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 -61/2  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
__________ 

2756 
На основу чланова 67. став 1. тачка 9), члана 

68. и 69. Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', број 14/22), Скупштина општина 
Мајданпек, на седници одржаној дана 17. новембра 
2022. године, донела је 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине 
општине Мајданпек 

 
1. КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата 

одборника Скупштине општине Мајданпек Саши 

Јаношевићу, са изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ, пре истека 

времена на које је изабран, са 14. новембром  2022. 

године, због поднете оставке. 

 

2. Ову одлуку објавити на веб презентацији 

Републичке изборне комисије и у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 

 

О б р а з л о ж е њ е  
Чланом 67. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', број 14/22) прописано је да 

одборнику престаје мандат пре истека времена на 

које је изабран када наступи случај који предстаља 

разлог за престанак мандата, односно ако поднесе 

оставку. 

Одредбама члана 68. истог Закона 

прописано је да се оставка одборника подноси 

скупштини у писменој форми, у року од три дана од 

дана овере потписа подносиоца, оверено у складу са 

законом којим се уређује оверавање потписа, као и 

да одборнику мандат престаје оног дана када 

поднесе оставку.   

Даље, чланом 69. став 1. Закона прописано 

је да скупштина доноси одлуку којом констатује да је 

одборнику престао мандат одмах након што прими 

обавештење о разлозима за престанак његовог 

мандата, на седници која је у току, односно на првој 

наредној седници. 

Имајући у виду да је одборник Саша 

Јаношевић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 

– ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ, поднео оставку дана 

14.новембра 2022. године, донета је Одлука као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против ове 

Одлуке одборник којем је констатован престанак 

мандата може поднети жалбу Управном суду у року 

од седам дана од доношења ове Одлуке.                                        

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06-59/1  од  17. новембра 2022. године 
 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                                        
Никола Науновић, с.р. 

__________ 
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2757 
На основу члана 40. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон, 
47/18 и 111/21 - др. закон) и члана 39. став 1. тачка 
12) Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општина'', број 7/08 и 42/18), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 17.11.2022. 
године, донела је  
  

Р Е Ш Е Њ Е  
о постављању секретара  

Скупштине општине Мајданпек 
 

I  
 Светлана Сеновић, дипломирани правник из 
Мајданпека, поставља се за секретара Скупштине 
општине Мајданпек. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број:  016 - 13  од  17. новембра 2022. године  

                                                               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2758 
               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 320-51-
10546/2022-14 од 14.11.2022. године, Скупштина 
општине Мајданпек, на својој седници одржаној дана 
17.11.2022. године, донела је  
 

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

и коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији  

општине Мајданпек за 2022. годину 
 

I   
  Усваја се годишњи Програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине Мајданпек за 2022. 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 
2022. 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 
320-51-10546/2022-14 од 14.11.2022. 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 Мајданпе''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 59/3  од  17. новембра 2022. године 

                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                  Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2759 
На основу члана 78. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16, 30/16 – 
исправке, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 23. став 2. 
Закона о библиотечко-информационој делатности 
("Службени гласник РС", број 52/11 и 78/21) и члана 
39. став 1. тачке 22) и 27) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), а у вези са чланом 12. став 1. 
тачка 2) Одлуке о измени оснивачког акта Народне 
библиотеке Мајданпеку (''Службени. лист општине 
Мајданпек'', број 23/16, 44/16 и 34/21), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
17.11.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији 

Програма рада Народне библиотеке Мајданпек за 
2021. годину, број 46 од 09.05.2022. године, који је 
Одлуком број 75 од 19.08.2022. године усвојио 
Управни одбор Народне библиотеке Мајданпек. 
 

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

 
III 

Решење доставити: Народној библиотеци 
Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове и архиви општине Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 11  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                  Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2760 
           На основу члана 12. Закона о јавним 
службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94, 
79/05 - др. закон, 83/14 - др. закон) и члана 39. став 
1. 
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тачке 22) и 27) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), а у вези са чланом 13. став 1. тачка 2) Одлуке 
о измени оснивачког акта Tуристичке организације 
општине Mајданпек ради усклађивања са законским 
прописима (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 8/17), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 17.11.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

УСВАЈА СЕ Извештајa о раду Туристичке 
организације општине Мајданпек за 2021. годину, 
који је Одлуком број 79-3 од 19.08.2022. године 
усвојио Управни одбор Туристичке организације 
општине Мајданпек. 
 

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

 
III 

Решење доставити: Туристичкој организацији 
општине Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и архиви општине 
Мајданпек. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  022 - 14  од  17. новембра 2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                  Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2761 

На основу члана 32. а у вези члана 20. став 
1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Рeпубликe Србиje'', број 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16-др. Закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), 
члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 17.11.2022. године, дoнeлa je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији 

Годишњег плана рада Предшколске установе 
''Марија Мунћан'' Мајданпек за 2021/2022. годину, 
број 01-738 од 14.09.2022. године, који је Одлуком 
број 03-744 од 16.09.2022. године усвојио Управни 
одбор Предшколске установе ''Марија Мунћан'' 
Мајданпек. 
 

II 
Решење ступа на снагу даном објављивања 

у ''Службеном листу општине Мајданпек''. 
 

III 
Решење доставити: Предшколској установи 

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

 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  022 - 19  од  17. новембра 2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                              Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2762 

  На основу члана 32. а у вези члана 20. став 
1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Рeпубликe Србиje'', број 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 39. став 1. 
тачка 22) Статута општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној 
дана 17.11.2022. године, дoнeлa je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Прeдшкoлски 

прoгрaм Предшколске установе ''Марија Мунћан'' 
Мајданпек, број 03-616 од 06.07.2022. године, који је 
Одлуком број 03-614 од 06.07.2022. године усвojиo 
Управни одбор Предшколске установе ''Марија 
Мунћан'' Мајданпек. 
 

II 
Решење ступа на снагу даном дoнoшeњa и 

oбjaвљуje сe у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

III 
Решење доставити: Предшколској установи 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  600 - 2  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2763 
На основу члана 32. а у вези члана 20. став 

1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Рeпубликe Србиje'', број 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16-др. Закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), 
члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 17.11.2022. године, дoнeлa je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада 
Предшколске установе ''Марија Мунћан'' Мајданпек 
за радну 2022/2023. годину, број 03-741 од 
14.09.2022. године, који је Одлуком број 03-747 од 
16.09.2022. године донео Управни одбор 
Предшколске установе ''Марија Мунћан'' Мајданпек. 
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II 
Решење ступа на снагу даном објављивања 

у ''Службеном листу општине Мајданпек''. 
 

III 
Решење доставити: Предшколској установи 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 20  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2764 
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 производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 31/16 и 
37/20), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 17.11.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Прoгрaм o измeнaмa 

и дoпунaмa Програмa коришћења субвенција ЈКП 
''Мајданпек'' Мајданпек за 2022. годину који је 
Одлуком број 392 од 03.10.2022. године дoнeo 
Надзорни одбор ЈКП ''Мајданпек'' Мајданпек. 
 

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Прoгрaм o измeнaмa и дoпунaмa Програмa 
коришћења субвенција ЈКП ''Мајданпек'' Мајданпек 
за 2022. 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 Мајданпек. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  023 - 44  од  17. новембра 2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                              Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2765 

На основу чланова 59. и 60. став 1. 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 производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек'' 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 31/16 и 37/20), Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 17.11.2022. године, 
дoнeлa je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прoгрaм o измeнaмa 
и дoпунaмa Програмa пословања ЈКП ''Мајданпек'' 
Мајданпек за 2022. годину који је Одлуком број 393 
од 03.10.2022. године дoнeo Надзорни одбор ЈКП 
''Мајданпек'' Мајданпек. 
  

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Прoгрaм o измeнaмa и дoпунaмa Програмa 
пословања ЈKП ''Мајданпек'' Мајданпек за 2022. 
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 Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 45  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2766 
На основу члана 6. став 5. и члана 7а  Закона 

о порезима на имовину ("Службени гласник РС", број  
26/01, 45/02, 80/02, 135/14, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 
78/11, 57/12-УС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/18, 99/18 и 
86/19), члана 39. став 1. Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и 
42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 17.11.2022. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У  
о утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2023. годину на територији 

општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на 
територији општине Мајданпек. 
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Члан 2. 
Просечне цене квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2023. годину на територији општине Мајданпек у 
првој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 1.565,50 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 65,00 

динара; 
3. за шумско земљиште 120,00 динара; 
4. за станове 38.300,00 динара; 
5. за куће за становање  32.450,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 62.300,00 динара; 

7. за гараже и гаражна места 12.900,00 
динара. 
 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2023. годину на територији општине Мајданпек у 
другој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 1.156,50 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 65,00 

динара; 
3. за шумско земљиште 120,00 динара; 
4. за станове 31.450,00 динара; 
5. за куће за становање 31.450,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 52.860,00 динара; 

7. за гараже и гаражна места 12.650,00 
динара. 
 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2023. годину на територији општине Мајданпек у 
трећој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 923,00 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 65,00  

динара; 
3. за шумско земљиште 120,00 динара; 
4. за станове 24.000,00 динара; 
5. за куће за становање  26.350,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 52.860,00 динара;  

7. за гараже и гаражна места 11.200,00 
динара. 
 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2023. годину на територији општине Мајданпек у 
четвртој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 1.229,80 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 65,00  

динара; 
3. за шумско земљиште 120,00 динара; 
4. за станове 24.000,00 динара; 
5. за куће за становање  25.800,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 29.367,50 динара;  

7. за гараже и гаражна места 9.100,00 динара 
 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2023. годину на територији општине Мајданпек у 
петој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 615,80 динара; 

2. за пољопривредно земљиште 65,00  
динара; 

3. за шумско земљиште 120,00 динара; 
4. за станове 20.945,00 динара; 
5. за куће за становање  24.300,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 29.367,50 динара;  

7. за гараже и гаражна места 10.105,00 
динара 
 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2023. годину на територији општине Мајданпек у 
шестој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 292,50 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 65,00  

динара; 
3. за шумско земљиште 120,00 динара; 
4. за станове 20.945,00 динара; 
5. за куће за становање  24.300,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 14.680,00 динара;  

7. за гараже и гаражна места 10.105,00 
динара. 
 

Члан 3. 
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

општине Мајданпек" и на интернет страни 
www.majdanpek.rs. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу  општине 
Мајданпек", а примењиваће се од 1. јануара 2023. 
године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
 Број:  436-320  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2767 
На основу члана 77. Закона о приватизацији 

(''Службени гласник РС'', број 83/14, 46/15 и 20/16-
аутентично тумачење), члана 157. Закона о стечају 
(''Службени гласник РС'', број 104/09, 99/11 др. закон, 
71/12-Одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18), члана 
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16. др. 
закон) и члана 39. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 17.11.2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА 

ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У КАПИТАЛУ АД ТРАЈАЛ 
КОРОПОРАЦИЈА 

 
Члан 1. 

 На основу Закључака Владе Републике 
Србије бр. 023-5824/2022-1 од 28.07.2022. године, 
отписује се потраживање по основу уступљених 
прихода буџета општине Мајданпек према АД 
ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА Крушевац са стањем на дан 
18.07.2022. године и каматом до 28.07.2022. 
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године у износу од 20.168,94 РСД, настало по основу 
уступљених јавних прихода. 
  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-59/13  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2768 
На основу 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 17.11.2022. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ O 

ИЗMEНИAMA И ДOПУНAMA СTATУTA 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''МАРИЈА МУНЋАН'' 

МАЈДАНПЕК 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут o измeнaмa и 

дoпунaмa Стaтутa Предшколске установе ''Марија 
Мунћан'' Мајданпек, број 03-931 oд 21.10.2022. 
гoдинe,  који је је дoнeo Управни одбор Предшколске 
установе ''Марија Мунћан'' Majдaнпeк на седници 
одржаној дана 20.10.2022. године. 

 
II 

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

III 
Решење доставити ПУ ''Марија Мунћан'' 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  022 - 21  од  17. новембра 2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                              Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2769 

На основу члана 9. Закона о планском систему 
Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 
30/18), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон 
и 47/18), члана 39. став 1. тачка 7) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 17.11.2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
 ЗА ПЕРИОД 2023-2029. ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
 Општина Мајданпек приступа изради Плана 
развоја општине Мајданпек за период 2023-2029. 
године. 

Члан 2. 
 План развоја општине Мајданпек посебно 
треба да садржи:преглед и анализу постојећег 
стања, визију општине Мајданпек, приоритетне 
циљеве развоја који се желе постићи и преглед и 
кратак опис мера за остваривање постављених 
циљева. 

 
Члан 3. 

 Мере које буду дефинисане Планом развоја 
општине Мајданпек за остваривање постављених 
циљева биће даље разрађене документима јавних 
политика и средњорочним планом општине 
Мајданпек. 

 
Члан 4. 

 У циљу израде Плана развоја општине 
Мајданпек, Координациони тим и тематске групе за 
израду Плана развоја општине Мајданпек, 
именоваће председник општине Мајданпек. 

 
Члан 5. 

 Током израде Плана развоја општине 
Мајданпек биће организован процес консултација 
као и јавна расправа и обезбеђено правовремено 
обавештавање јавности о напретку у изради 
наведеног плана у циљу укључивања свих 
заинтересованих страна и усаглашавања 
предложених решења. 

 
Члан 6. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-59/15  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2770 
Скупштина општине Мајданпек, на основу 

члана 18. и 20. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', број 14/22), на седници 
одржаној дана 17.11.2022. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о разрешењу и именовању чланова и заменика 
чланова Изборне комисије општине Мајданпек у 

сталном саставу 
 
 1. Разрешавају се чланства у Изборној 
комисији општине Мајданпек у сталном саставу: 

1) Светлана Сеновић, председник,  
- Светлана Цокић, заменик председника,  
 
2) Драшко Поповић, члан,  

 - Љубиша Васовић, заменик члана,  
 

3) Дејан Шкорић, члан,  
 - Габријел Милосављевић, заменик члана,  
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4) Мирко Шаларевић, члан, 
 - Младен Богдановић, заменик члана,  
 
 5) Зорица Бачиловић, члан,  
 - Драгана Кускић, заменик члана,  
 
 6) Чедослава Кулић, члан,  
 - Радица Миливојевић, заменик члана,  
 
 7) Добривоје Божиновић, члан, 
 - Мијомир Ивановић, заменик члана, 
  
 8) Снежана Зечевић, секретар, 
 - Лидија Бинђеско, заменик секретара. 
 
 2. У Изборну комисију општине Мајданпек у 
сталном саставу именују се: 

1) за председника Дејан Шкорић, 
дипломирани правник; 

- за заменика председника Светлана Цокић, 
дипломирани правник; 

 
2) за члана Драшко Поповић;  

 - за заменика члана, Љубиша Васовић; 
 

3) за члана, Габријел Милосављевић;  
 - за заменика члана, Игор Младеновић; 
 

4) за члана Добривоје Божиновић 
 - за заменика члана Мијомир Ивановић; 
 
 5) за члана Миодраг Бачиловић; 
 - за заменика члана Валентина Гавриловић; 
 
 6) за члана Братислав Јовановић; 
 - за заменика члана Душица Јовановић; 
 
 7) за члана Мирјана Ђурђевић; 
 - за заменика члана Младен Владић; 
 
 8) за секретара именује се Снежана Зечевић, 
дипломирани правник; 

- за заменика секретара именује се Лидија 
Бинђеско, дипломирани правник. 
 

3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења. 

 
4. Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек'' и веб-презентацији Републичке 
изборне комисије. 
 

Образложење 
 Правни основ за доношење одлуке садржан 
је у члану 18. став 2. Закона о локалним изборима (у 
даљем тексту: Закон) којим је прописано да 
председника, чланове, заменика председника и 
заменике чланова изборне комисије именује 
скупштина, док је ставом 5. истог члана прописано 
да председника, чланове, заменика председника и 
заменике чланова изборне комисије именује нов 
сазив скупштине јединице локалне самоуправе у 
року од шест месеци од дана конституисања 
скупштине. 
 Чланом 11. став 1. Истог Закона прописано је 
да орган за спровођење локалних избора чине 

председник и други чланови органа за спровођење 
локалних избора и њихови заменици. 
 Даље, с обзиром на то да у општини 
Мајданпек  на дан ступања на снагу Закона има 
16302 бирача уписаних у Јединствени бирачки 
списак,  изборну комисију, у складу са чланом 18. 
став 1. Закона, чине председник, шест чланова, 
заменик председника и шест заменика чланова. 
 Чланом 19. Закона прописано је да за 
председника и заменика председника изборне 
комисије може да буде именовано само оно лице 
које има високо образовање у области правних 
наука. 
 У складу са чланом 20. Закона, чланови и 
заменици чланова изборне комисије у сталном 
саставу именују се на предлог одборничких група 
сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 
одборника који припадају одборничким групама, с 
тим да ниједна одборничка група не може да 
предложи више од половине чланова и заменика 
чланова изборне комисије у сталном саставу. 
 Даље, одборничка група која има више од 
половине од укупног броја одборника предлаже 
председника, заменика председника, чланове чији 
број заједно са председником није већи од половине 
броја чланова изборне комисије и заменике чланова 
чији број заједно са замеником председника није 
већи од половине броја заменика чланова изборне 
комисије. 
 Такође, одборничкком групом у смислу 
предлагања чланова и заменика чланова изборне 
комисије у сталном саставу сматра се и одборник 
појединац или група одборника која броји мање од 
оног броја одборника који је потребан за образовање 
одборничке групе под условима прописаним 
законом.  
 У складу са наведеним, право да предложе 
лица у Општинску изборну комисију припада 
следећим одборничким групама: Одборничкој групи 
''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ'' – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ 
са 19 одборника, Одборничкој групи ИВИЦА ДАЧИЋ 
– ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ са пет одборника, 
Одборничкој групи Не дам! са три одборника, 
Одборничкој групи ''Заједно за Мајданпек'' са три 
одборника и одборнику Српског покрета Двери као 
појединцу. 
 Имајући у виду напред наведено, 
Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАЈЕДНО 
МОЖЕМО СВЕ је у Општинску изборну комисију 
предложила за председника Дејана Шкорића, 
дипломиранг правника, за  заменика председника 
Светлану Цокић, дипломираног правника, за члана 
Драшка Поповића, за заменика члана Љубишу 
Васовића, за члана Габријела Милосављевића, за 
заменика члана Игора Младеновића, Одборничка 
група ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ је у 
Општинску изборну комисију предложила за члана 
Добривоја Божиновића, за заменика члана Мијомира 
Ивановића, за заменика члана Валентину 
Гавриловић, Одборничка група ''Заједно за 
Мајданпек'' је у Општинску изборну комисију 
предложила за члана Братислава Јовановића, за 
заменика члана Душицу Јовановић, Одборничка 
група Не дам! је у Општинску изборну комисију 
предложила за члана Мирјану Ђурђевић, за 
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заменика члана Младена Владића, и одборник 
Српског покрета Двери је у Општинску изборну 
комисију предложио за члана Миодрага Бачиловића. 
 Председник Скупштине општине је за 
секретара Општинске изборне комисије предложио 
Снежану Зечевић, дипломираног правника из 
Мајданпека, а за заменика секретара Лидију 
Бинђеско, дипломираног правника, запослене у 
Општинској управи. 
 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се 
одлука о именовању чланова и заменика чланова 
изборне комисије објављује на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове 
одлуке сваки подносилац изборне листе која је 
освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине 
општине може поднети жалбу Управном суду у року 
од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-
презентацији Републичке изборне комисије. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 59/16  од  17. новембра 2022. године 

                                                                               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                           

Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2771 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 17.12.2022. године, на основу члана 
34. и 37. Закона о култури (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 
6/20, 47/21 и 78/21), и 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   

Музеја у Мајданпеку 
 

I 
 Именује се Југослав Максимовић из 

Мајданпека, за вршиоца дужности директора Музеја 
у Мајданпеку, до доношења одлуке о избору 
директора по конкурсу, а најдуже до 12 месеци. 
 

II 
Ово Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

III 
 Решење доставити: именованом, Музеју у 
Мајданпеку и архиви СО Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 59/17-1  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                              

Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2772 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 17.11.2022. године, на основу члана 
52. став 1. и 2. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број 15/16 и 88/19) и 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 
 
I 

 Именује се Градимир Ђурић, дипломирани 
економиста из Мајданпека, за вршиоца дужности 
директора у Јавном предузећу за стамбене услуге 
Мајданпек, до доношења одлуке о избору директора 
по конкурсу, а најдуже до 12 месеци. 

 
II 

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

III 
 Решење доставити: именованом, Јавном 
предузећу за стамбене услуге Мајданпек и архиви 
СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 59/17-2  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                              

Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2773 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 17.11.2022. године, на основу члана 
39. Закона о о култури (''Службени гласник РС'', број 
72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21), 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 разрешењу вршиоца дужности директора 

Центра за културу Мајданпек 
 

I 
 Разрешава се Саша Мартиновић, 
дипломирани инжењер металургије из Мајданпека, 
функције вршиоца дужности директора Центра за 
културу Мајданпек, због оставке на лични захтев. 

 
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 - 59/17-3  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                              

Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2774 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 17.11.2022. 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 и 78/21), 
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 
Мајданпек 
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(''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 Горчило Потпара, дипломирани 
историчар 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 - 59/17-4  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                              

Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2775 
На основу члана 20. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94, 
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – 
испр. др. закона и 83/14 – др. закон) 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 17.11.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника и 
чланoва 

Управног одбора Центра за културу Мајданпек 
 

1) I 

Разрешавају се досадашње дужности у 
Управном одбору Центра за културу Мајданпек на 
лични захтев, и то: 
 

1. Милош Бранкован, председник 
2. Наташа Голубовић, члан 
3. Никола Вунтуришић, члан 

 
II 

Именују се у Управни одбор Центра за 
културу Мајданпек, и то: 
 

1. Ивана Гицовић, за председника 
2. Игор Младеновић, за члана 
3. Илија Влку, за члана 

 
III 

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

 

IV 
 Решење доставити: именованима, Центру за 
културу Мајданпек и архиви СО Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 - 59/17-5  од  17. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                              

Никола Науновић, с.р. 
__________ 
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