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Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 4. маја 2017. године, на 
основу члана 48. и 56. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/07 и 54/11), донела је  
 

О Д Л У К У  

о потврђивању одборничког мандата 
 
 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат 
Бојану Стиклићу, електротехничару из Црнајке, 
кандидату за одборника, са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Српска напредна 
странка, под редним бројем 22.  
 

II 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 15/1  од  4. маја 2017. године 

                                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Славиша Божиновић, с.р 
______________ 
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  Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 4. маја 2017. године, на 
основу члана 32. став 1. тачка 12) а у вези члана 
45. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије“, број 
129/07), као и члана 39. став 1. тачка 13) а у вези 
члана 62. став 4. Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08), 
тајним гласањем, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

о разрешењу члана Општинског већа 
општине Мајданпек 

 
 
I 

 Бети Јанковић из Мајданпека, разрешава 
се дужности члана Општинског већа општине 
Мајданпек. 
  

II 
 Ову одлуку објавити  у ''Службеном листу 
општине Мајданпек“. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 15/2  од  4. маја 2017. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

 Славиша Божиновић, 
с.р. 

                            _____________ 
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   Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 4. маја 2017. године, на 
основу члана 32. став 1. тачка 12) а у вези члана 
45. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије“, број 
129/07), као и члана 39. став 1. тачка 13) а у вези 
члана 62. став 4. Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08), 
тајним гласањем, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

о избору члана Општинског већа општине 
Мајданпек 

 
I 

 Миодраг Илић, електромеханичар из 
Мајданпека, бира се за члана Општинског већа 
општине Мајданпек. 
 
                               II 
 Ову одлуку објавити  у ''Службеном листу 
општине Мајданпек“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
  Број:  016 – 1  од  4. маја 2017. године  

                                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                

Славиша Божиновић, с.р. 
_____________ 

                                        1533 
На основу члана 13. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју (''Службени гласник Републике Србије“, 
број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14 - 
др. зaкoн), члана 64. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2017. 
годину (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 43/16), а по добијеном Решењу о давању 
претходне сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине 
Републике Србије број 320-00-1712/2017-09 од 
22.04.2017. године, Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 4. маја 
2017. године, донела је 
 
 

 
 

ГОДИНА: X 
 

БРОЈ: 12 
 

5. мај 2017. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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О Д Л У К У  
о Програму мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике  
и политике руралног развоја општине 

Мајданпек за 2017. годину 
 
I 

Овом одлуком утврђује се Програм мера 
подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја општине 
Мајданпек за 2017. годину (у даљем тексту: 
Програм). 

 
II 

Програмом се утврђују услови, 
критеријуми и начин расподеле и коришћења 
финансијских средстава намењених за подршку 
спровођења пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Мајданпек. 
 

III 
Програм чини саставни део ове одлуке. 

 
IV 

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 15/4  од  4. маја 2017. године                                  

       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                  
Славиша Божиновић, с.р. 

                            ____________ 
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На основу члана 361. Закона о 
енергетици ("Службени гласник Републике 
Србије", број 145/14), као и члана 14. става 1. 
тачке 6) и члана 39. став 1. тачке 7) Статута 
општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08) Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 4. маја 
2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о условима и 
начину снабдевања топлотном енергијом у 

општини Мајданпек 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом у општини 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 31/16) у члану 33. после става 4. додаје се 
нови став 5, који гласи: 
  

''Енергетски субјект је дужан да унутрашу 
температуру грејаних просторија одржава на 
нивоу из става 4. овог члана (20

о
C) у времену од 

6 до 21 час радним данима, односно од 8 до 21 
час у дане викенда и празника.'' 
  
 Досадашњи ставови 5 - 8 постају ставови 
6 - 9. 
 
 У досадашњем ставу 7. који је постао 
став 8. речи: ''из става 2. овог члана'' замењују 
се речима: ''из става 4. овог члана.'' 
 
 
 

 
Члан 2. 

 У глави XV после члана 77. додаје се 
члан 77а, који гласи: 
  

''Члан 77а 
 Купац има право да не плати накнаду за 
испоручену топлотну енергију за месец у коме је 
утврђено да Енергетски субјект није извршио 
услугу у складу са чланом 33. ове одлуке, осим у 
случају наступања непланираних или 
неочекиваних поремећаја из члана 35. ове 
одлуке. 
 
 Право из става 1. овог члана купац 
остварује када Комисија из члана 72. ове одлуке 
утврди да: 
 
 1) у току месеца Енергетски субјект није 
испоручио топлотну енергију купцу најмање три 
дана, осим у случају повољних временских 
услова; 
 
 2) је температура грејаних просторија 
купца испод температуре прописане чланом 33. 
став 4. ове одлуке (недовољна температура), 
осим у случају из члана 38. ове одлуке. 
 Право из става 1. и 2. овог члана купац 
остварује на основу закључка Комисије из члана 
74. став 7. ове одлуке. 
 
 У случају да Комисија из члана 72. ове 
одлуке не изврши увиђај на лицу места у року 
прописаном у члану 74. став 3. ове одлуке, купац 
стиче право из става 1. и 2. овог члана и без 
налаза Комисије. 
 
 Право из става 4. овог члана купац 
остварује подншењем писменог захтева 
Енергетском субјекту са приложеним доказом о 
пропуштеном року за комисијски увиђај. 
 
 Писмени захтев из става 5. овог члана је 
обавезујући за Енергетског субјекта. 
 
 У случају када купац оствари право из 
става 1. и 2. овог члана његов удео у укупној 
топлотној енергији, предатој на заједничком 
мерном месту пада на терет Енергетског 
субјекта и не може се расподељивати на остале 
купце, који се топлотном енергијом снабдевају са 
истог мерног места.'' 
 

Члан 3. 
 У члану 81. став 1. после тачке 5) додаје 
се тачка 6), која гласи: 
 
 ''6) не омогући купцу остваривање права 
из члана 77а став 1. ове одлуке.'' 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 15/5  од  4. маја 2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                
Славиша Божиновић, с.р. 

                             _____________ 
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На основу члана 39. и 81. Статута 

општине Мајданпек  (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08) а у вези члана 59. став 1. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 4. маја 2017. године, донела 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 и 
21/13), у члану 10, ставови 4. и 5. мењају се и 
гласе: 

''Као посебна организациона јединица у 
Општинској управи, образује се Кабинет 
председника општине. 

Кабинет председника општине обавља 
стручне, саветодавне, оперативне, 
организационе послове и послове за потребе, 
односно остваривање надлежности и 
овлашћења председника и заменика 
председника општине, који се односе на 
непосредно извршавање и старање о 
извршавању политике извршне власти општине.'' 

После става 5. додају се нови ставови 6. 
и 7. који гласе: 

''Радом Кабинета председника општине 
руководи шеф Кабинета или председник 
општине. 

На радним местима у Кабинету 
председника општине, радни однос се заснива 
на одређено време, док траје дужност 
председника општине.'' 

 
Члан 2. 

 У члану 15. став 2. мења се и гласи: 
''У оквиру овог одељења образују се 

месне канцеларије, и то: 
1. Месна канцеларија Бољетин,  
2. Месна канцеларија Влаоле,  
3. Месна канцеларија  Голубиње,  
4. Месна канцеларија Дебели Луг,  
5. Месна канцеларија Доњи Милановац,  
6. Месна канцеларија Јасиково,  
7. Месна канцеларија Клокочевац,  
8. Месна канцеларија Лесково,  
9. Месна канцеларија Мироч,  
10. Месна канцеларија Мосна,  
11. Месна канцеларија Рудна Глава,  
12. Месна канцеларија Тополница,  
13. Месна канцеларија Црнајка.'' 

 
Члан 3. 

У члану 17а став 4. мења се и гласи: 
''О правима и обавезама помоћника 

Председника општине, у смислу прописа о 
радним односима, одлучује скупштина општине, 
односно радно тело скупштине које је утврђено 
статутом или актом скупштине којим се уређује 
надлежност, састав и организација радних тела 
скупштине.'' 

 
Члан 4. 

Члан 18. мења се и гласи: 
''Члан 18. 

Општинском управом руководи начелник 
као службеник на положају. 

За начелника Општинске управе може 
бити постављено лице које има стечено високо 
образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, 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 државни 
стручни испит и најмање пет година радног 
искуства у струци. 

Начелника Општинске управе поставља 
Општинско веће, на основу јавног конкурса, на 
пет година. 

Пре оглашавања јавног конкурса из 
претходног става, Општинско веће образује 
Конкурсну комисију од три члана, која спроводи 
изборни поступак.'' 

 
Члан 5. 

 У члану 19. став 4. мења се и гласи: 
 ''Општинско веће може разрешити 
начелника, односно заменика начелника у 
складу са одредбама закона којим се уређује 
радни однос у органима локалне самоуправе.'' 
 

Члан 6. 
После члана 19. додаје се нови члан 19а 

који гласи: 
''Члан 19а 

Уколико није постављен начелник 
Општинске управе, као ни његов заменик, до 
постављења начелника Општинске управе, као и 
када начелник Општинске управе није у 
могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, 
Општинско веће може поставити вршиоца 
дужности - службеника који испуњава утврђене 
услове за радно место службеника на положају, 
који ће обављати послове начелника Општинске 
управе, најдуже на три месеца, без спровођења 
јавног конкурса. 

Уколико службеник на положају није 
постављен, јавни конкурс за попуњавање 
положаја се оглашава у року од 15 дана од 
постављења вршиоца дужности. 

У случају да се јавни конкурс не оконча 
постављењем на положај, статус вршиоца 
дужности може се продужити најдуже још три 
месеца.'' 

 
Члан 7. 

Члан 22. мења се и гласи: 
''Члан 22. 

За вођење управног поступка и 
одлучивање о правима и обавезама физичких и 
правних лица може бити овлашћен службеник 
који има стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године. 
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Члан 8. 
Члан 43. мења се и гласи: 

''Члан 43. 
Акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места усваја Општинско 
веће.'' 

 
Члан 9. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 15/6  од  4. маја 2017. године 
                                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                                                              
Славиша Божиновић, с.р. 

______________ 
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На основу члана 39. став 1. тачке 22) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 4. 
маја 2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Усваја се Извештај о реализацији 
годишњег програма рада Центра за културу 
Мајданпек за 2016. годину, који је усвојио УО 
Центра за културу Мајданпек (Одлуком број 82 
дана 16.03.2017. године), а доставила 
директорка, под бројем: 87 дана 17.03.2017. 
године. 

 
II 

Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Мајданпек". 

 
III 

Решење доставити: 
- Центру за културу Мајданпек, 
- Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове  
- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022-5  од  4. маја 2017. године 

                                                                                   
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                           

Славиша Божиновић, с.р. 
             ______________ 
                       1537 
На основу члана 39. став 1. тачке 22) 

Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 4. 
маја 2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Усваја се Извештај о реализацији 
годишњег програма рада Центра за културу и 
образовање Доњи Милановац за 2016. годину 
(број: 040 од 13.03.2017. године), који је усвојио  
 

 
УО Центра за културу и образовање Доњи 
Милановац, Одлуком број: 046/2 од 14.03.2017. 
године.  

 
II 

Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Мајданпек". 

 
III 

Решење доставити: 
- Центру за културу и образовање Доњи 

Милановац  
- Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове 
- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022-4  од  4. маја 2017. године 

                                                                     
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                         

Славиша Божиновић, с.р. 
                ______________ 
                         1538 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 4. маја 2017. године, на 
основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/07) и члана 111. Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), донела је 
 

О Д Л У К У 

о успостављању сарадње између општине 
Мајданпек, Република Србија и града 

Фокшањ, округ Вранча, Република Румунија 
 
I 

Успоставља се сарадња између општине 
Мајданпек, Република Србија и града Фокшањ, 
округ Вранча, Република Румунија. 

 
II 

Сарадња ће имати за циљ стварање 
повољних услова за разрађивање и реализацију 
програма од заједничког интереса у следећим 
областима: 

 
1) Сарадња између градова у области 

урбаног управљања и развоја заједница на бази 
технолошких информација и саопштења; 

2) Васпитање; 
3) Култура и спорт; 
4) Здравство; 
5) Социјална заштита; 
6) Туризам; 
7) Заштита животне средине; 
8) Привредна сарадња; 
9) Сарадња на нивоу становника. 
 

III 
На ову одлуку прибавити сагласност 

Владе Републике Србије.   
 

IV 
 По прибављању сагласности из тачке III, 
ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 15/9  од  4. маја 2017. године 

                                                                                     
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                          

Славиша Божиновић, с.р. 
                           _____________ 
                                   1539 

На основу члана 22. Закона о јавним 
службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 
71/94 и 79/05) и члана 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 4. 
маја 2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника 
Надзорног одбора Туристичке организације 

општине Мајданпек 
 

I 
Разрешава се Никола Тодоровић, 

дужности председника Надзорног одбора 
Туристичке организације општине Мајданпек, 
због подношења оставке. 
 

II 
Именује се Ненад Филиповић из Доњег 

Милановца, за председника Надзорног одбора 
Туристичке организације општине Мајданпек  

 
III 

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

 
IV 

 Решење доставити: именованима, 
Туристичкој организацији општине Мајданпек и 
архиви СО Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 – 15/10-1  од  4. маја 2017. године  

                                                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                    

Славиша Божиновић, с.р. 
                             ______________ 
                                       1540 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 4. маја 2017. године, на 
основу члана 54. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 72/09), и члана 39. став 
1. тачка 10) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и именовању члана  Школског 
одбора  

Основне школе ''Вук Караџић'' Доњи 
Милановац 

 
 
 
 
 

 

 
I 

Разрешава се Снежана Стевкић, 
досадашње дужности члана у Школском одбору 
Основне школе ''Вук Караџић'' Доњи Милановац, 
из реда запослених, на лични захтев.    

 
II 

 Именује се Маслинка Јовановић, за члана 
Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' 
Доњи Милановац, из реда запослених.  
 

III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

IV 
Решење доставити: именованима, 

Основној школи ''Вук Караџић'' Доњи Милановац 
и архиви СО Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 15/10-2  од  4. маја 2017. године 

                                                                                                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                        

Славиша Божиновић, с.р. 
         _____________ 
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