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На основу члана 2. Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник 
Републике Србије“, број 55/14), члана 20. став 1. 
тачка 27. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
129/07) и члана 39. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 30.12.2014. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о правобранилаштву општине  

Мајданпек 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређује се образовање, 
организација, надлежност, као и друга питања 
од значаја за рад Правобранилаштва општине 
Мајданпек. 
 

Члан 2. 
 Образује се Правобранилаштво општине 
Мајданпек (у даљем тексту: Правобранилаштво) 
као орган општине ради обављања послова 
правне заштите имовинских права и интереса 
општине Мајданпек. 
 Седиште Правобранилаштва је у 
Мајданпеку, Светог Саве бб. 
 

Члан 3. 
 Правобранилаштво има печат округлог 
облика пречника 32 мм, који садржи грб 
Републике Србије у средини, око којег је исписан 
текст: ''Република Србија – Општина Мајданпек – 
Правобранилаштво општине Мајданпек“, на 
српском језику ћириличним писмом.  
 Правобранилаштво има штамбиљ 
правоугаоног облика који садржи текст: 
''Република Србија, Правобранилаштво општине 
Мајданпек, Број ________, Датум __________, 
Мајданпек''. 
  
 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА, НАДЛЕЖНОСТ И 
УРЕЂЕЊЕ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
 

Члан 4. 
 Органи општине Мајданпек, организације 
и јавне установе које заступа дужни су да 
обавесте Правобранилаштво о правној ствари у 
којима је оно овлашћено да предузима правне 
радње и правна средства ради остваривања 
њихових права и интереса, односно права и 
интереса општине Мајданпек. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Органи општине Мајданпек, као и друге 
организације и правна лица дужни су да 
Правобранилаштву, на његов захтев, доставе 
списе и обавештења, односно пруже податке и 
објашњења потребна за предузимање радњи за 
које је Правобранилаштво надлежно. 
  Када Правобранилаштво везује законски 
рок за поступање, органи и организације из 
става 1. овог члана дужни су да списе и 
обавештења неодложно доставе, односно 
податке и објашњења неодложно пруже. 
 Ако услед непоступања, односно 
неблаговременог поступања органа и 
организација из става 1. овог члана наступи 
штета за општину Мајданпек или друге субјекте 
које заступа, Правобранилаштво ће о томе 
обавестити орган овлашћен да врши надзор над 
радом тог органа или организације, а од 
одговорног лица у том органу или организацији 
захтеваће накнаду причињене штете. 
 Правобранилаштво је овлашћено да 
затражи увид, издавање извода и копирање 
исправа и других списа из сваког јавног 
регистра, предмета и електронске базе података 
о стању у предметима које води суд, други 
државни орган, орган јединице локалне 
самоуправе, или носилац јавних овлашћења, без 
накнаде. 
 

Члан 5. 
Судови, органи управе и други надлежни 

органи дужни су да у стварима у којима је 
предвиђено заступање од стране 
Правобранилаштва достављају сва писмена 
непосредно  Правобранилаштву. 

Достављање извршено супротно 
одредби става 1. овог члана не производи 
правно дејство. 

 
Члан 6. 

Трошкови заступања у поступцима пред 
судом, органом управе и другим надлежним 
органом признају се Правобранилаштву по 
прописима о награди и накнади трошкова за рад 
адвоката. 

 
Члан 7. 

Правобранилаштво заступа општину 
Мајданпек и њене органе у правним поступцима 
пред судовима, органима управе и другим 
надлежним органима, ради заштите њених 
имовинских права и интереса. 

Правобранилаштво може на основу 
посебно датог пуномоћја заступати у поступку 
пред судовима, органима управе и другим 
надлежним органима и друга правна лица чији је 
оснивач општина Мајданпек. 

 
 

ГОДИНА: VIII 
 

БРОЈ: 1 
 

5. јануар 2015. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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Када је прописано да је у одређеном 
поступку или за предузимање само одређене 
радње у поступку обавезно заступање странке 
од стране адвоката, Правобранилаштво је 
овлашћено да предузима заступање под истим 
условима као и адвокат. 

Када у истом поступку учествују странке 
са супротстављеним интересима, а једна од тих 
странака је општина Мајданпек, 
Правобранилаштво ће заступати општину 
Мајданпек. 

Када у истом поступку учествују странке 
са супротстављеним интересима, које према 
овој одлуци заступа Правобранилаштво, а 
ниједна од тих странака није општина Мајданпек, 
Правобранилаштво ће заступати странку која је 
иницирала покретање поступка. 

Правобранилаштво даје мишљења 
приликом закључивања уговора које закључују 
органи општине и правна лица које заступа, 
посебно уговора из области имовинскоправних 
односа, привредноправних уговора и дају правне 
савете свим органима општине Мајданпек које 
заступа. 

Правобранилаштво прати и проучава 
правна питања од значаја за рад органа и 
правног лица које заступа, посебно из области 
њихове надлежности, 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 правно лице које заступа. 

 
Члан 8. 

Правобранилаштво прати и проучава 
правна питања од значаја за рад органа 
општине Мајданпек, као и примену закона, 
одлука и других општих правних аката, када је то 
од значаја за заштиту имовинских права и 
интереса општине Мајданпек и о уоченим 
проблемима обавештава Председника општине 
и друге надлежне органе. 
 

Члан 9. 
Правобранилаштво је овлашћено да 

покрене поступак за оцену уставности одлука, 
односно за оцену уставности и законитости 
других општих правних аката, ако оцени да су 
одлуком, односно другим општим правним актом 
повређена имовинска права и интереси општине 
Мајданпек или одлуком утврђени положај 
Правобранилаштва. 
 

Члан 10. 
Правобранилаштву се могу доставити 

ради давања правног мишљења нацрти правних 
послова које закључују субјекти које заступа, ако 
ти правни послови за предмет имају имовинска 
права и обавезе општине Мајданпек, односно 
тих субјеката. 

Правобранилаштво даје правна 
мишљења  
и о другим имовинскоправним питањима  

субјектима које заступа. 
Правобранилаштво може давати стручно 

мишљење и на нацрте уговора које закључују 
директни и индиректни корисници буџета 
општине Мајданпек, а чија реализација 
подразумева ангажовање буџетских средстава. 

 
Члан 11. 

Правобранилаштво може на захтев 
Државног правобранилаштва преузети 
заступање. 

Члан 12. 
Правобранилаштво је овлашћено да 

покрене, односно поднесе иницијативу за 
покретање поступка пред судом или другим 
надлежним органом поводом питања из своје 
надлежности. 

Правобранилаштво поступа и по 
писменим налозима и захтевима субјеката које 
заступа, које је дужно обавестити у разумном 
року, који не може бити дужи од 30 дана, о свом 
правном мишљењу, односно о предузетим 
радњама. 

У случају да је правно мишљење 
потребно дати, односно радњу предузети у року 
краћем од рока из става 2. овог члана, орган који 
се обратио Правобранилаштву дужан је да то 
посебно истакне и образложи у писменом 
захтеву, уз означавање да се захтев упућује као 
приоритет, са јасно назначеним роком за 
поступање, који не може бити краћи од осам 
дана, односно три дана када се ради о захтеву 
Председника општине Мајданпек. 

Када оцени да се налогом или захтевом 
субјекта који заступа крши Устав, закон, одлука 
или угрожавају имовинска права и интереси 
општине Мајданпек, Правобранилаштво ће о 
томе одмах, а најкасније у року од три дана од 
дана пријема налога или захтева, писменим 
путем обавестити издаваоца налога, односно 
подносиоца захтева, са образложеним 
разлозима за одбијање поступања. 

Ако заступани субјекат и после 
обавештења из става 4. овог члана остане при 
издатом налогу или поднетом захтеву, 
Правобранилаштво ће поступити по том налогу 
или захтеву. 

Правобранилац не може трпети штетне 
последице уколико поступи у складу са 
одредбама ст. 1. до 5. овог члана. 

 

Члан 13. 
Правобранилаштво ће пре покретања 

поступка пред судом, органом управе или другим 
надлежним органом, односно у поступку 
одговора на тужбу, предлог или други акт којим 
је покренут поступак против заступаног субјекта, 
размотрити могућност споразумног решавања 
спорног односа, на своју иницијативу или на 
иницијативу супротне стране.  

Када Правобранилаштво процени да 
нису испуњени материјални или формални 
услови да се спорни однос реши споразумно или 
да предложено споразумно решење није у 
интересу општине Мајданпек, о томе ће писмено 
обавестити субјекта кога заступа. 
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Пре закључења постигнутог споразума 
за решавање спорног односа, 
Правобранилаштво је дужно да прибави 
сагласност органа надлежног за финансије и 
Председника општине Мајданпек за закључење 
тог споразума.  

Разматрање могућности споразумног 
решавања спорног односа не ослобађа 
Правобранилаштво обавезе да у покренутом 
судском, управном или другом поступку пред 
надлежним органом истовремено предузима све 
потребне правне радње, а посебно законом 
предвиђене процесне радње, односно не 
ослобађа га обавезе поступања у оквиру 
законом утврђених рокова за предузимање 
правних радњи у тим поступцима. 

За сваки коначни споразум у поступку за 
алтернативно решавање спора у коме не 
учествује Правобранилаштво мора бити 
прибављено правно мишљење 
Правобранилаштва. 

 
Члан 14. 

Правобранилаштво не може супротној 
страни у преговорима у поступку за споразумно 
решавање спора, односно у судском, управном 
или другом поступку, као ни трећим лицима, 
давати податке добијене од заступаног субјекта, 
осим ако заступани субјекат није то претходно 
одобрио. 

Члан 15. 
Послове из надлежности 

Правобранилаштва обавља Правобранилац 
општине Мајданпек (у даљем тексту: 
Правобранилац), у складу са Уставом Републике 
Србије, законом, овом Одлуком и другим општим 
правним актима. 

Члан 16. 
Правобраниоца поставља Општинско 

веће општине Мајданпек (у даљем тексту: 
Општинско веће) на предлог председника 
општине, на основу јавног огласа. 

Правобранилац се поставља на период 
од пет година. Исто лице може бити поново 
постављено на исти период. 

За Правобраниоца може бити постављен 
држављанин Републике Србије који испуњава 
опште услове за рад у државним органима, који 
је завршио правни факултет, положио 
правосудни испит, достојан је правобранилачке 
функције и има најмање пет година радног 
искуства у правној струци после положеног 
правосудног испита. 

Правобранилац може имати заменика 
који се поставља на исти начин и под истим 
условима као Правобранилац. 

 
Члан 17. 

Правобранилац за свој рад и рад 
Правобранилаштва одговара Општинском већу 
и Скупштини општине Мајданпек. 

Правобранилац најкасније  до 31. марта 
текуће године подноси Општинском већу 
извештај о раду Правобранилаштва за 
претходну годину.  

Члан 18. 
Правобранилац доставља извештаје о 

поступању у појединим предметима Општинском 
већу, као и субјектима које заступа, на њихов 
захтев. 

Ако оцени на основу извештаја или на 
предлог субјекта из става 1. овог члана да 
постоје недостаци у раду Правобраниоца, 
Општинско веће може наложити мере за 
отклањање недостатака и одредити рок за 
поступање по мерама, као и предузети друге 
мере у складу са законом. 

 

Члан 19. 
Правобранилац доноси Правилник о 

управи у Правобранилаштву уз сагласност 
Општинског већа. Правилником се уређује однос 
Правобранилаштва према грађанима и јавности, 
начин вођења евиденција, руковање 
предметима, поступање са архивским 
материјалом и друга питања од значаја за рад 
Правобранилаштва. 

 
Члан 20. 

Административне, рачуноводствене, 
информатичке и друге пратеће послове од 
значаја за рад Правобранилашта обављају 
надлежне службе Општинске управе општине 
Мајданпек. 

Члан 21. 
Правобранилац може предузети сваку 

радњу из надлежности Правобранилаштва. 
Заменик Правобраниоца може предузети 

сваку радњу из надлежности Правобранилаштва 
која није у искључивој надлежности 
Правобраниоца. 
 

III. РАДНИ ОДНОСИ 
 

Члан 22. 
Правобранилац остварује права из 

радног односа у складу са прописима који 
уређују положај постављених лица у локалној 
самоуправи. 

Правобраниоцу по престанку дужности, 
припадају права утврђена законом којим се 
уређује радни однос у органима локалне 
самоуправе. 
 

IV. СРЕДСТВА 
 

Члан 23. 
Средства за рад Правобранилаштва 

обезбеђују се у буџету општине. 
Приходи које Правобранилаштво 

оствари у пословима заступања представљају 
приход буџета општине. 

 
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
Општинско веће поставља 

Правобраниоца у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

До постављења Правобраниоца, 
послови Правобранилаштва обављаће се у 
складу са актима органа општине. 
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Члан 25. 
Одредбе прописа којима је одређена 

надлежност Општинског јавног 
правобранилаштва или општинског јавног 
правобраниоца за предузимање одређених 
радњи и вршење одређених послова, или којима 
је прописана обавеза неког општинског органа 
или другог правног лица према Општинском  
јавном правобранилаштву или према 
општинском јавном правобраниоцу, примењују 
се и на Правобранилаштво. 

 
Члан 26. 

На питања у вези са радом 
Правобранилаштва која нису уређена овом 
Одлуком сходно се примењују одредбе Закона о 
правобранилаштву (''Службени гласник 
Републике Србије“, број 55/14) које се односе на 
Државно правобранилаштво. 

 
Члан 27. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 79/3  од  30.12.2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                          Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1076 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.12.2014. године, на 
основу члана 39. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
а у вези са чланом 61. став 3. и чланом 64. став 
3. Закона о пољопривредном земљишту 
(''Службени гласник РС'', број 62/06 и 65/08- др. 
закон и 41/09), донела је 
 

О Д Л У К У  
о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљиштa у државној 

својини на територији  
општине Мајданпек 

 
Члан 1. 

 Одређује се председник општине 
Мајданпек као орган надлежан за доношење 
Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Мајданпек, уз 
сагласност Министарства пољопривреде, 
 шумарства и водопривреде, а у складу са 
Годишњим програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Мајданпек. 

 
Члан 2. 

 Одређује се председник општине 
Мајданпек као надлежан орган, да на основу 
предлога Комисијe за спровођење поступка 
јавног  

надметања, донесе Одлуку о давању на 
коришћење без плаћања накнаде 
пољопривредног земљишта у државној својини и 
Одлуку о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији 
општине Мајданпек, уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
 

Члан 3. 
 Одредбе члана 1. и 2. ове Oдлуке односе 
се и на пољопривредно земљиште које је, у 
складу са посебним законом, одређено као 
грађевинско земљиште, а користи се за 
пољопривредну производњу до привођења 
планираној намени, као и на пољопривредне 
објекте у државној својини. 
 

Члан 4. 
 Ову Oдлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 79/4  од  30.12.2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                   

                Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1077 
На основу члана 39. став 1. тачке 7. 

Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), a ради нужног 
омогућавања превоза путника у јавном 
линијском градском и приградском превозу на 
територији општине Мајданпек, Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30.12.2014. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о поверавању 

превоза путника у јавном линијском градском 
и приградском превозу на територији 

општине Мајданпек 
 
I 

У Одлуци о поверавању превоза путника 
у јавном линијском градском и приградском 
превозу на територији општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек", број: 2 /09) 
тачка II мења се и гласи: 

 
II 

Поверавање превоза путника у јавном 
линијском градском и приградском превозу на 
територији општине Мајданпек, из предходне 
тачке, вршиће се до окончања поступка давања 
концесије за комерцијалног коришћења добра у 
општој употреби - јавних путева тј. обављања  
делатности од општег интереса – превоза 
путника у јавном линијском градском и 
приградском превозу на територији општине 
Мајданпек, у складу са Законом о јавно – 
приватнотном партнерству и концесијама 
("Службеном гласнику РС", бр. 88/11)." 
 

III 
Ова Одлука примењиваће се осмог дана 

по објављивању у "Службеном листу општине 
Мајданпек". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 79/5  од  30.12.2014. године 

                                                                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                    

        Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1078 
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС", број 
119/12) и члана 14 и 39. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30.12.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е ЊЕ 
 
I 

Даје се сагласност на Програм 
пословања ЈП "Водовод" Мајданпек за 2014. 
годину, који је предложио вд директор (број:6 од 
28.11.2014. године), а усвојио Надзорни одбор 
ЈП "Водовод" Мајданпек, Одлуком  број: 8  од 
28.11.2014.године. 

 

II 
Ово Решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек ". 
 

III 
Решење доставити:  

            - Министарству привреде- Сектору за 
надзор и контролу ЈП,  

- ЈП "Водовод" Мајданпек, 
- Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове и 
 -архиви СО Мајданпек. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 023 -  46  од 30.12. 2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1079 
На основу члана 41. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', број 72/09), члана 18. 
Закона о библиотечко-информативној 
делатности (''Службени гласник РС'', број 57/11), 
члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 
30.12.2014. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу заменика председника и  члана  

Управног одбора  
Народне библиотеке Мајданпек, испред 

локалне самоуправе 
 

I 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ досадашње 
дужности у Управном одбору Народне 
библиотеке Мајданпек, и то: 

1. Далибор Грујић, заменик 
председника 

2. Ана Тизмонар, члан 
 

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 79/7-1  од  30.12.2014. године 

                                                                          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

              Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1080 
На основу члана 41. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', број 72/09), члана 18. 
Закона о библиотечко-информативној 
делатности (''Службени гласник РС'', број 57/11), 
члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 
30.12.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању заменика председника и  члана 

Управног одбора  
Народне библиотеке Мајданпек, испред 

локалне самоуправе 
 

I 
ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор Народне 

библиотеке Мајданпек, и то: 
 
1. Ивана Ђорђевић за заменика 

председника 
2. Саша Стојановић, за члана 

   

II 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Мајданпек''. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-  79/7-1  од 30.12. 2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1081 
На основу члана 41. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', број 72/09), члана 18. 
Закона о библиотечко - информативној 
делатности (''Службени гласник РС'', број 57/11),  
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члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 
30.12.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу председника Надзорног одбора  

Народне библиотеке Мајданпек 
 

I 
 РАЗРЕШАВА СЕ Иванка Николић 
досадашње дужности председника Надзорног 
одбора Народне библиотеке Мајданпек. 

 
II 

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

III 
 Решење доставити: именованој, 
Народној библиотеци Мајданпек и архиви СО 
Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 79/7-2  од  30.12.2014. године. 

                                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

         Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1082 
На основу члана 41. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', број 72/09), члана 18. 
Закона о библиотечко-информативној 
делатности (''Службени гласник РС'', број 57/11), 
члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 
30.12.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника Надзорног одбора  

Народне библиотеке Мајданпек  
 

I 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Драги Алексић за 
председника Надзорног одбора Народне 
библиотеке Мајданпек.  

  
II 

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

 
III 

 Решење доставити: именованом, 
Народној библиотеци Мајданпек и архиви СО 
Мајданпек. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 79/7-2  од  30.12.2014. године.  

                                                                          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

     Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1083 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30.12.2014. године, на 
основу члана 198. став 4. Закона о привредним 
друштвима (''Службени гласник РС'', број 36/11 и 
99/11), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу председника и чланова 
Скупштине друштва са ограниченом 

одговорношћу ''Бизнис инкубатор Мајданпек'' 
У Мајданпеку 

 
I 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ досадашње 
дужности у Скупштини Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор Мајданпек'' у 
Мајданпеку, и то: 
 

1) Ивана Ђорђевић, председник 
2) Горан Мухаремовић, члан 
3) Александар Шошкић, члан   

 
II 

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

III 
 Решење доставити: именованима и 
архиви Скупштине општине Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 79/7-3  од  30.12.2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1084 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30.12.2014. године, на 
основу члана 198. став 4. Закона о привредним 
друштвима (''Службени гласник РС'', број 36/11 и 
99/11), донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању председника и чланова 
Скупштине друштва са ограниченом 

одговорношћу ''Бизнис инкубатор Мајданпек'' 
У Мајданпеку 

 
I 

 У Скупштину Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор'' у Мајданпеку 
именују се, и то: 
 

1) Дејан Булутић, за председника 
2) Миодраг Илић, за члана 
3) Милоња Шошкић, за члана 

 
II 

 Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
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III 
 Решење доставити: именованима и 
архиви Скупштине општине Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 79/7-3  од  30.12.2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                               Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1085 
На основу члана 30. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07), и члана 39. став 1. 
тачка 10) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 30.12.2014. године, донела је    
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу председника Управног одбора  
Дома здравља ''Др Верољуб Цакић'' 

Мајданпек 
 

I 
РАЗРЕШАВА СЕ Тихомир Тодоровић 

досадашње дужности председника Управног 
одбора Дома здравља ''Др Верољуб Цакић'' 
Мајданпек, на лични захтев. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Мајданпек''. 
 

III 
 Решење доставити: именованом, Дому 
здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек и 
архиви Скупштине општине Мајданпек.  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 79/7-4  од  30.12.2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                 Славиша Божиновић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: мр Србислав Живковић, тел: (030)  582 700 
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1139 
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97 
06-063 
ШТАМПА: Стручна служба органа општине 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
 
 
 

Одлука о правобранилаштву општине Мајданпек............................................................................1 
 
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања  
у закуп пољопривредног земљиштa у државној својини на територији  
општине Мајданпек............................................................................................................................................4 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о поверавању превоза путника 
у јавном линијском градском и приградском превозу 
на територији општине Мајданпек....................................................................................................................4 
 
Решење о давању сагласности на Програм пословања  
ЈП "Водовод" Мајданпек за 2014. годину.........................................................................................................5 
 
Решење о разрешењу заменика председника и  члана Управног одбора  
Народне библиотеке Мајданпек, испред локалне самоуправе......................................................................5 
 
Решење о именовању заменика председника и  члана Управног одбора  
Народне библиотеке Мајданпек, испред локалне самоуправе......................................................................5 
 
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Народне библиотеке Мајданпек..........................6 
 
Решење о именовању председника Надзорног одбора Народне библиотеке Мајданпек...........................6 
 
Решење о разрешењу председника и чланова Скупштине друштва  
са ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор Мајданпек'' У Мајданпеку..............................................6 
 
Решење о именовању председника и чланова Скупштине друштва 
са ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор Мајданпек'' У Мајданпеку...............................................7 
 
Решење о разрешењу председника Управног одбора  
Дома здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек..............................................................................................7 
 
 
 
 
 


