
 
 
 
 
 
 

 
 

1437 
На основу члана 69. става 1. тачке 9) 

Закона о јавним предузећима ("Службени 
гласник Републике Србије", број 15/16) и члана 
39. става 1. тачке 27. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. новембра 2016. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Усваја се извештај о пословању Јавног 

предузећа за стамбене услуге Мајданпек за 
2015. годину, који је предложио директор, са 
извештајем независног ревизора о ревизији 
финансијског извештаја Јавног предузећа за 
стамбене услуге Мајданпек за 2015. годину. 

Надзорни одбор Јавног предузећа за 
стамбене услуге Мајданпек усвојио је извештај о 
пословању Јавног предузећа за стамбене услуге 
Мајданпек за 2015. годину Одлуком број: 325 од 
15.06.2016. године. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити:  
- Министарству привреде- Сектору за 

надзор и контролу ЈП,  
- Јавном предузећу за стамбене услуге 

Мајданпек,  
- Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове и 
- архиви СО Мајданпек. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  023 – 17  од  30. новембра 2016. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
       Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1438 

На основу члана 59. и 60. Закона о 
јавним предузећима ("Службени гласник РС", 
број 15/16) и члана 14 и 39. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. новембра 2016. 
године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
 

I 
Даје се сагласност на Програм о 

изменама и допунама Програма пословања ЈП 
за  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за 
2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП 
за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек 
(Одлуком број:12.3/16 дана 25.11.2016. године).  

 
II 

Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Мајданпек ". 

 
III 

Решење доставити:  
- Министарству привреде- Сектору за 

надзор и контролу ЈП,  
-  ЈП за грађевинско земљиште и путеве 

Мајданпек,  
- Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове и 
- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 35  од  30. новембра 2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

       Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1439 
На основу члана 59. и 60. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник РС", 
број 15/16) и члана 14 и 39. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број7/08), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. новембра 2016. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност ЈП за грађевинско 

земљиште и путеве Мајданпек на Програм 
одржавања чистоће јавних и зелених површина 
у децембру 2016. године. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити:  

            - ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек,  
            - Одељењу за финансије, буџет и трезор, 
            - Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и комунално-стамбене послове, 

- Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и 

- архиви СО Мајданпек. 

 
 

ГОДИНА: IX 
 

БРОЈ: 37 
 

2. децембар 2016. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 023 - 35/1  од  30. новембра 2016. године 

                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

    Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1440 
На основу члана 59. и 60. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник РС", 
број 15/16) и члана 14 и 39. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. новембра 2016. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност ЈП за грађевинско 

земљиште и путеве Мајданпек на Програм 
текућег одржавања улица и тротоара у 
Мајданпеку и Доњем Милановцу и текућег 
одржавања улица у сеоским месним 
заједницама и општинских путева на територији 
општине Мајданпек у децембру 2016. године. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити:  

            - ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек,  
            - Одељењу за финансије, буџет и трезор, 
            - Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и комунално-стамбене послове, 

- Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и 

- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 35/2  од  30. новембра 2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

    Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1441 
На основу члана 59. и 60. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник 
Републике Србије", број 15/16) и члана 14 и 39. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30. новембра 2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Даје се сагласност ЈП за грађевинско 
земљиште и путеве Мајданпек на Програм 
уређења водотокова на водама II другог реда на 
територији општине Мајданпек у децембру 2016. 
године. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 

III 
Решење доставити:  

            - ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек,  
            - Одељењу за финансије, буџет и трезор, 
            - Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и комунално-стамбене послове, 

- Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и 

- архиви СО Мајданпек.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 35/3  од  30. новембра 2016. године 

                                                                   
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

       Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1442 
На основу члана 59. и 60. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16) и члана 14 и 39. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30. новембра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност ЈП за грађевинско 

земљиште и путеве Мајданпек на Програм 
зимског одржавања на територији општине  
Мајданпек  у децембру 2016. године. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити:  

            - ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек,  
            - Одељењу за финансије, буџет и трезор, 
            - Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и комунално-стамбене послове, 

- Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и 

- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 35/4  од  30. новембра 2016. године 

                                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

       Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1443 
На основу члана 59. и 60. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16) и члана 14 и 39. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина 
општине 
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Мајданпек, на седници одржаној дана 30. 
новембра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност ЈП за грађевинско 

земљиште и путеве Мајданпек на Програм 
одржавања јавне расвете и финансирање 
утрошка електричне енергије на јавној расвети 
на територији општине Мајданпек  у децембру 
2016. године. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити:  

            - ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек,  
            - Одељењу за финансије, буџет и трезор, 
            - Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и комунално-стамбене послове, 

- Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и 

- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 35/5  од  30. новембра 2016. године 

                                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

     Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1444 
На основу члана 59. и 60. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16) и члана 14 и 39. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30. новембра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност на Програм 

пословања ЈП за грађевинско земљиште и 
путеве Мајданпек за 2017. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор ЈП за грађевинско земљиште и 
путеве Мајданпек (Одлуком број: 12.2/16 дана 
25. новембра 2016. године).  
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити:  

            - Министарству привреде- Сектору за 
надзор и контролу ЈП,  
            - ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек,  

- Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и 

 
 
 

- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 36  од  30. новембра 2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

   Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1445 
На основу члана 59. и 60. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник 
Репбулике Србије'', број 15/16) и члана 14 и 39. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30. новембра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност ЈП за грађевинско 

земљиште и путеве Мајданпек на Програм 
одржавања чистоће јавних и зелених површина 
у 2017. години. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити:  

            - ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек,  
            - Одељењу за финансије, буџет и трезор, 
            - Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и комунално-стамбене послове, 

- Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и 

- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 36/1  од  30. новембра 2016. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1446 

На основу члана 59. и 60. Закона о 
јавним предузећима ("Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16) и члана 14 и 39. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30. новембра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност ЈП за грађевинско 

земљиште и путеве Мајданпек на Програм 
текућег одржавања улица и тротоара у 
Мајданпеку и Доњем Милановцу и текућег 
одржавања улица у сеоским месним 
заједницама и општинских путева на територији 
општине Мајданпек у 2017. години. 
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II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити:  

            - ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек,  
            - Одељењу за финансије, буџет и трезор, 
            - Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и комунално-стамбене послове, 

- Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и 

- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 36/2  од  30. новембра 2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

       Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1447 
На основу члана 59. и 60. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16) и члана 14 и 39. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30. новембра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност ЈП за грађевинско 

земљиште и путеве Мајданпек на Програм 
уређења водотокова на водама  II другог реда на 
територији општине Мајданпек у 2017. години. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити:  

            - ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек,  
            - Одељењу за финансије, буџет и трезор, 
            - Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и комунално-стамбене послове, 

- Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и 

- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 36/3  од  30. новембра 2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

     Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1448 
На основу члана 59. и 60. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16) и члана 14 и 39. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина  

 
 

општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30. новембра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност ЈП за грађевинско 

земљиште и путеве Мајданпек на Програм  
зимског одржавања на територији општине  
Мајданпек  у 2017. години. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити:  

            - ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек,  
            - Одељењу за финансије, буџет и трезор, 
           - Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и комунално-стамбене послове, 

- Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и 

- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 36/4  од  30. новембра 2016. године 

                                                                                                                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

       Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1449 
На основу члана 59. и 60. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16) и члана 14 и 39. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
30. новембра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Даје се сагласност ЈП за грађевинско 

земљиште и путеве Мајданпек на Програм 
одржавања јавне расвете и финансирање 
утрошка електричне енергије на јавној расвети 
на територији општине  Мајданпек  у  2017. 
години. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Мајданпек". 
 

III 
Решење доставити:  

            - ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек,  
            - Одељењу за финансије, буџет и трезор, 
            - Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство и комунално-стамбене послове, 

- Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове и 

- архиви СО Мајданпек. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 36/5  од  30. новембра 2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

       Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1450 
На основу члана 8. став 1. Закона о 

матичним књигама (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 20/09 и 145/14) и члана 
32. став 1. тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/07 и 83/14-др.закон), 
Скупштина општине Мајданпек, по прибављеном 
мишљењу Министарства државне управе и 
локалне самоуправе број 20-00-613/2016-26 од 
24. новембра 2016. године, на седници одржаној 
30. новембра 2016. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о матичним подручјима на територији 

општине Мајданпек 
 

1. Овом одлуком одређују се матична 
подручја на територији општине Мајданпек за 
која се воде матичне књиге и седишта матичних 
подручја. 
 

2. Матична подручја за која се воде 
матичне књиге на територији општине 
Мајданпек, су: 

1) матично подручје Мајданпек, које чине 
насељена места Мајданпек и Дебели Луг; 

2) матично подручје Рудна Глава, које 
чине насељена места Рудна Глава и Црнајка; 

3) матично подручје Тополница, које чине 
насељена места Клокочевац, Мосна, Тополница 
и Мироч; 

4) матично подручје Доњи Милановац, 
које чине насељена места Голубиње, Доњи 
Милановац и Бољетин; 

5) матично подручје Јасиково, које чине 
насељена места Лесково, Влаоле и Јасиково. 

 
3. Седишта матичних подручја из тачке 

2. ове одлуке су: 
1) седиште матичног подручја Мајданпек 

је у Мајданпеку; 
2) седиште матичног подручја Рудна 

Глава је у Рудној Глави; 
3) седиште матичног подручја Тополница 

је у Тополници; 
4) седиште матичног подручја Доњи 

Милановац је у Доњем Милановцу; 
5) седиште матичног подручја Јасиково 

је у Јасикову. 
 
4. Даном примене ове одлуке престаје да 

важи Одлука о одређивању матичних подручја 
на територији општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 17/09). 

 
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
Републике Србије'', а примењиваће се почев од 
1. јануара 2017.године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
I Број:  200 - 17  од  30. новембра 2016. године 

                                                                                                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                            Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1451 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30. новембра 2016. 
године, на основу члана 54. став 12. и 13. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 
72/09), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07) и члан 39. став 
1. тачка 10) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 
07/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Гимназије 
 ''Миле Арсенијевић Бандера'' у Мајданпеку 

 
I 

 Разрешавају се досадашње дужности у 
Школском одбору Гимназије ''Миле Арсенијевић 
Бандера'', и то:  
  

I – представници локалне самоуправе: 
1.  Саша Јаношевић, члан; 
2.  Бојана Манојловић, члан;  
3.  Зоран Ерић, члан. 

 
II – представници Наставничког већа: 
1.  Ана Јовановић, члан; 
2.  Небојша Петковић, члан. 

 
III – представници Савета родитеља: 
1. Маја Мадановић, члан; 
2. Снежана Керановић; 
3. Наташа Томић.  

 
II 

Именују се у Школски одбор Гимназије 
''Миле Арсенијевић Бандера'', и то:  
 

I – представници локалне самоуправе: 
1.  Милена Првуловић, за члана; 
2.  Марина Радуловић, за члана; 
3.  Анита Николић, за члана. 

 
II – представници Наставничког већа: 
1. Исидор Игић, за члана; 
2. Марија Живановић, за члана; 
3. Милена Тасић, за члана. 

 
III – представници Савета родитеља: 
1. Маја Мадановић, за члана; 
2. Снежана Керановић, за члана; 
3. Ивана Николић, за члана. 

 
III 

 Решење доставити: именованима, 
Гимназији ''Миле Арсенијевић Бандера'' 
Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
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IV 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 55/8-1  од  30. новембра 2016. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Славиша Божиновић, с. р. 

__________ 
1452 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. новембра 2016. 
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 Техничке школе Мајданпек 

 
I 

Разрешава се Данијела Рашић, 
досадашње дужности члана у Школском одбору 
Техничке школе Мајданпек, из представника 
Савета родитеља.    
 

II 
 Именује се Оливера Стојановић, за члана 
Школског одбора Техничке школе Мајданпек, из 
представника Савета родитеља.  
 

III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

IV 
Решење доставити: именованима, 

Техничкој школи Мајданпек и архиви СО 
Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 55/8-2  од  30. новембра 2016. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                                    
Славиша Божиновић, с. р. 

__________ 
1453 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. новембра 2016. 
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 
07/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Основне музичке школе  
''Ранко Кривић'' Мајданпек 

 
I 

 Разрешавају се досадашње дужности у 
Школском одбору Основне музичке школе 
''Ранко Кривић'' Мајданпек, и то:  

I – представници локалне самоуправе: 
1. Ивана Брајовић, члан; 
2. Александар Бкић, члан;  
3. Ивана Миладиновић, члан. 

 
 II – представници Наставничког већа: 
 1. Радојка Маљић, члан; 
 2. Милица Благојевић, члан; 
 3. Андреа Јовић, члан. 
 

III – представници Савета родитеља: 
1. Ненад Павловић, члан; 
2. Жаклина Митић, члан; 
3. Тамара Костадиновић, члан. 

 
II 

Именују се у Школски одбор Основне 
музичке школе ''Ранко Кривић'' Мајданпек, и то: 
 

I – представници локалне самоуправе: 
1. Ђорђе Станојевић, за члана; 
2. Ђорђе Мунћан, за члана; 
3. Милош Маринковић, за члана. 

 
II – представници Наставничког већа: 
1.  Драганче Павловић, за члана; 
2.  Дарко Пешић, за члана; 
3.  Андреа Јовић, за члана. 
 

 III – представници Савета родитеља: 
1.  Јадранка Симоновић, за члана; 
2.  Татјана Радуловић, за члана; 
3.  Сава Бранкован, за члана. 

 
III 

 Решење доставити: именованима, 
Основној музичкој школи ''Ранко Кривић'' 
Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
 

IV 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 55/8-3  од  30. новембра 2016. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Славиша Божиновић, с. р. 

__________ 
1454 

На основу члана 32. став 2. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07), као 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. новембра 2016. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника 

Управног одбора  
Фондације за локални економски развој 

општине Мајданпек 
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I 
 Разрешава се Дејан Уршикић 
досадашње дужности председника Управног 
одбора Фондације за локални економски развој 
општине Мајданпек. 
 

II 
 Именује се Радиша Тодорановић за 
председника Управног одбора Фондације за 
локални економски развој општине Мајданпек. 
 

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

IV 
Решење доставити: именованима, 

Фондацији за локални економски развој општине 
Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 55/8-4  од  30. новембра 2016. 

године 
    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                 
                                     Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1455 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. новембра 2016. 
године, на основу члана 12. став 3. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 119/12) 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 председника 

Надзорног одбора 
Јавног предузећа за комуналне услуге  

''Водовод'' Мајданпек 
 
I 

 Разрешава се Неђељко Чавић 
досадашње дужности председника у Надзорном 
одбору Јавног предузећа за комуналне услуге 
''Водовод'' Мајданпек. 
 

II 
Именује се Драган Фудуловић за 

председника Надзорног одбора Јавног 
предузећа за комуналне услуге ''Водовод'' 
Мајданпек. 
 

III 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Мајданпек''. 
 

IV 
Решење доставити: именованима, ЈП за 

комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек и архиви 
СО  Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 55/8-6  од  30. новембра 2016. 

године 

                                                                                          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
  Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 

1456 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 30. новембра 2016. 
године, на основу члана 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), члана 12. 
Статута Туристичке организације општине 
Мајданпек број 99-5/2014 и предлога Управног 
одбора Туристичке организације општине 
Мајданпек број 100-7/2016 од 28. новембра 2016. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу директора Туристичке 

организације 
општине Мајданпек 

 
I 

 Разрешава се Радомир Зековић, електро 
инжењер из Доњег Милановца, дужности 
директора Туристичке организације општине 
Мајданпек. 
 

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 55/8-7  од  30. новембра 2016. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
       Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1457 

Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. новембра 2016. 
године, на основу члана 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08) и члана 15. став 
2. Статута Туристичке организације општине 
Мајданпек број 99-5/2014, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Туристичке организације 
општине Мајданпек 

 
I 

 Именује се Петар Јовановић, 
дипломирани менаџер економије из Доњег 
Милановца, за вршиоца дужности директора 
Туристичке организације општине Мајданпек, до 
доношења одлуке о именовању директора по 
конкурсу, а најдуже до годину дана. 
 

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



8                     БРОЈ 37              “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                 2. децембар 2016. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-55/8-8  од  30. новембра 2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

       Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1458 
На основу члана 20. став 3 Правилника о 

подстицајима за подршку инвестицијама у 
примарну пољопривредну производњу на 
територији Општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 18/2015), и Записника 
о спроведеном поступку конкурса Комисија за 
спровођење Конкурса за доделу средстава по 
Програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја Општине Мајданпек за 2016.годину (06-
33/2016-5 од 16.11.2016.године)  и  Предлога о 
додели средстава по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја Општине Мајданпек 
за 2016. годину (број 06-45/2016-6 од 
16.11.2016.године) Општинско веће општине 
Мајданпек доноси, 
 

ОДЛУКУ 
о додели средстава по конкурсу за доделу 

средстава по  
програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Мајданпек за 2016. 
годину 

 

I 
 Додељују се средства из буџета општине 
Мајданпек за 2016. годину за реализацију 
програма/пројеката организација 
пољопривредних произвођача и прерађивача у 
2016.години и то: 
 

Р.б. 
Назив 

подносиоца 

Пројекат / 
програмска 
активност 

одобрени 
износ 

1. 

Удружење 
шумовласника  
Општине 
Мајданпек 

Унапређење 
оперативних, 
материјалних и 
људских ресурса 
Удружења за 
активније 
бављење 
производњом и 
пласманом 
производа из 
шумарства 

150.000,00 

 
II 

Одлуку доставити учесницима Конкурса. 
 

III 
Учесници конкурса имају право да 

поднесу приговор Oпштинскoм вeћу општине 
Мајданпек у року од осам дана од дана 
достављања ове Одлуке. 

 
IV 

Ову Одлуку објавити у средствима јавног 
информисања, на званичној интернет 
презентацији Oпштине Мајданпек, као и у 
„Службеном листу Oпштине Мајданпек“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06/ 54-10 од 28. новембра 2016.године 

 
ПРЕДСЕДНИК,                    

                                 Дејан Вагнер, с.р. 
__________ 

1459 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 28. новембра 2016. 
године, на основу члана 64. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08), донело је  
 

П Р А В И Л Н И К   
о изменaма Правилника о коришћењу 

телефона за службене потребе  
у органима општине Мајданпек 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о коришћењу телефона за 
службене потребе у органима општине 
Мајданпек. („Службени лист општине Мајданпек“ 
број 15/15) у члану 2. у ставу 1. у тачки 5) и тачки 
6) износ: “500 динара“ замењује се износом: 
“800 динара“. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-54/15  од  28. новембра 2016. године 

                                                                                                          
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                      

Дејан Вагнер, с.р. 
__________ 

1460 
Председник општине Мајданпек, на 

основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07), као и члана  26. 
став 1. Одлуке о стипендирању ученика и 
студената (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 29/15), донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању висине ученичких и 

студентских стипендија 
у школској 2016/2017. години 

 
I 

 Утврђује се висина ученичких и 
студентских стипендија за школску 2016/2017. 
годину и то: 

1) 15400 динара, за изузетно надарене 
студенте; 
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2) 13200 динара, за одличне студенте и 

изузетно надарене ученике; 
 
3)  11000 динара, за одличне ученике и 

студенте из члана 13. став 2. Одлуке о 
стипендирању ученика и студената; 

 
4)  8800 динара, за ученике из члана 13. 

став 2. Одлуке о стипендирању ученика и 
студената. 

Висина стипендије за ученике и студенте 
из осетљивих друштвених група једнака је 
висини утврђеној одредбама става 1. ове тачке 
за одличне ученике, односно одличне студенте. 
 

II 
О спровођењу овог решења стараће се 

Одељење за финансије, буџет и трезор. 
 

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

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 670-17 од 31. августа 2016.године 

                                                                     
ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Вагнер, с.р.                                                                                                                       
__________ 

1461 
Председник општине Мајданпек, на 

основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07), као и члана  26. 
став 1. Одлуке о стипендирању ученика и 
студената (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 29/15 и 31/16), а у вези члана 2. и 3. Одлуке 
о изменама и допунама  Одлуке о стипендирању 
ученика и студената (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 31/16), донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о изменама и допуни Решења о утврђивању 

висине ученичких и студентских стипендија у 
школској 2016/2017. години 

 
I 

 У Решењу о утврђивању висине 
ученичких и студентских стипендија у школској 
2016/2017. години број 670-17 од 31. августа 
2016. године, у тачки I  став 1. у подтачки 1) 
износ: ''15400 динара'' замењује се износом: 
''19800 динара''. 
 
 У подтачки 2) износ: ''13000 динара'' 
замењује се износом: ''15000 динара''. 
 У подтачки 3) износ: ''11000 динара'' 
замењује се износом: ''13200 динара'', а речи: 
''из члана 13. став 2.'' замењују се речима: ''из 
члана 13. став 3.''. 
 У подтачки 4) износ: ''8800 динара'' 
замењује се износом: ''11000 динара'' а речи: 
''из члана 13. став 2.'' замењују се речима: ''из 
члана 13. став 3.''.   
 

После става 2. додаје се став 3. који 
гласи: 

 ''Корисници једногодишњих 
стипендија имају право на месечни износ 
стипендије који је једнак висини стипендије 
за ученике и студенте из члана 13. став 3. 
Одлуке о стипендирању ученика и 
студената.'' 
 

II 
 Ово решење примењиваће се почев од 
дана доношења. 
 

III 
О спровођењу овог решења стараће се 

Одељење за финансије, буџет и трезор. 
 

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

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 670-23 од 17. новембра 2016.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК, 
Дејан Вагнер, с.р.      

__________ 
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