
 
 
 
 
 
 

 
 
                           

1340 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 28.04.2016. године, на 
основу члана 15. став 1. тачка 8) Закона о 
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', 
број 111/09 и 92/11), донела је  
 

О Д Л У К У 
о иземанама и допунама Одлуке о 

одређивању оспособљених правних лица од 
интереса за заштиту и спасавање на 

територији општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о одређивању оспособљених 
правних лица од интереса за заштиту и 
спасавање на територији општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 20/12 
и 6/15), у члану 1. став 1. на редном броју 21 
речи: ''Хомоље'' а.д. замењују се речима: доо 
''Беохом лине'' Жагубица.  
 На редном броју 25. речи: ''Инех бакар'' 
замењују се речима: ''Пер комерц'' Мајданпек. 
 После редног броја 27. додају се нови 
редни бројеви 28 и 29  који гласе:' 
 
 '' 28. ''Аррива литас'' Пожаревац, 
   29. Шумарски факултет-наставна 
база Дебели Луг.'' 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 20/3 од  28.04.2016. године 

                                                                                               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                        Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1341 
На основу члана 6. и 24. Закона о јавном 

окупљању (''Службени гласник РС'', број 6/16) и 
члана 39. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 28.04.2016. године, донела је 
 

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

Мајданпек 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређује се простор на 
територији општине Мајданпек на коме није 
дозвољено  јавно  окупљање  под  којим  се  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
подразумева окупљање више од 20 (двадесет) 
лица ради изражавања, остваривања и 
промовисања уверења и циљева предвиђених 
Законом о јавном окупљању.  
 

Члан 2. 
 Јавно окупљање у смислу члана 1. ове 
Одлуке на територији општине Мајданпек није 
дозвољено на месту на којем, због 
карактеристика самог места или његове посебне 
намене, прети опасност од наступања 
угрожавања безбедности људи и имовине, јавног 
здравља, морала, права других или безбедности 
Републике Србије. 
 

Члан 3. 
 Јавно окупљање у Мајданпеку као 
седишту локалне самоуправе није дозвољено: 

- целом дужином улице Светог Саве у 
Мајданпеку; 

- целом дужином улице Краља Петра I 
у Доњем Милановцу; 

- у улици Капетанској, код броја 30, на 
потесу испред Дома здравља"Др Верољуб 
Цакић" и  опште Болнице у Мајданпеку; 

- у улици Николе Тесле  код броја 5 
испред Предшколске установе „Марија Мунћан“ 
у Мајданпеку и у улици Цвете Николић, испред 
издвојеног објекта Предшколске установе 
„Марија Мунћан“,  у Доњем Милановцу; 

- испред свих основних и средњих 
школа на територији општине Мајданпек; 

- на ужем простору парка(зелене 
површине и плато) испред МУП РС – ПС 
Мајданпек и галерије Центра за културу у 
Мајданпеку;  

- на ужем простору испред МУП РС – 
ПС Доњи Милановац; 

- на потесу спајања улица Светог Саве 
и Карађорђеве, од бензинске станице до улаза у 
Рудник бакра Мајданпек у Мајданпеку; 

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о одређивању простора за 
одржавање јавних скупова (''Службени лист 
општина'', број 20/92). 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 214 - 1  од  28.04.2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

 

 
 

ГОДИНА: IX 
 

БРОЈ: 14 
 

5. мај 2016. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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1342 
На основу члана 28. став 2. Закона о 

култури (''Службени гласник РС'', број 72/09, 
13/16 и 30/16) и члана 39. став 1. тачка 9) Статута 
општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 
28.04.2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност на Правилник о 

организацији и систематизацији послова у 
Музеју у Мајданпеку, који је донео вршилац 
дужности директора, дана 26.01.2016. године, 
под бројем 15. 
 

II 
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења.  
 

III 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 20/6  од  28.04.2016. године 

                                                                                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Славиша Божиновић, с.р. 
___________ 

1343 
На основу члана 12. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 
71/94, 79/05 и 83/14), и члана 18. и члана 39. 
тачке 22. Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек," број 7/08), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 28.04.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Усваја се извештај о раду Музеја у 

Мајданпеку за 2015. годину, који је усвојио УО 
Музеја у  Мајданпеку, Одлуком  број: 43-1/2016 
од 16.03.2016. године. 
 

II 
Решење доставити: 
- Музеју у  Мајданпеку 
- Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове 
- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 3  од  28.04.2016. године 

                                                                                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                          Славиша Божиновић, с.р. 
___________ 

1344 
На основу члана 12. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 
71/94, 79/05 и 83/14), и члана 18. и члана 39. 
тачке 22. Статута општине Мајданпек  

("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 28.04.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Усваја се извештај о раду Центра за 
социјални рад Мајданпеку за 2015. годину, који је 
усвојио УО Центра за социјални рад, Одлуком 
број: 551-709/2 од 25.02.2016. године. 
 

II 
Решење доставити: 
- Центру  за социјални рад у Мајданпеку 
- Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове 
- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  551-1  од  28.04.2016. године 

                            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                    Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 
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