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2354 
 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 30. марта 2021. године, на 
основу члана 64. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18) донело је 
 

О Д Л У К У 
о  овлашћењу 

 
I 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Бобан Прокић, 
дипломирани правник са положеним правосудним 
испитом, да обавља послове пружања правне 
заштите, као и послове предузимања одређених 
правних радњи пред државним и другим органима, 
ради заштите имовинских права и интереса општине 
и њених органа, месних заједница, јавних служби и 
дргих организација чији је оснивач општина. 

 
II 

Овлашћење из тачке  I  у сваком 
појединачном предмету даје Председник општине 
Мајданпек. 

Председник општине може у појединим 
предметима овластити и друга стручна лица за 
заступање и обављање послова из тачке I ове 
Одлуке. 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 –16/3 од 30. марта 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
__________ 

2355 
На основу члана 13. став 2. и члана 203. став 

4. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Србије“, број 25/19), члана  2. и 3. 
Одлуке о утврђивању смрти лица умрлих изван 
здравствене установе на територији општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 10/21) и члана 64. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), Општинско веће општине Мајданпек на 
седници одржаној 30 . марта 2021. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању мртвозорника општине Мајданпек 
 
I 

            ОДРЕЂУЈУ СЕ следећи лекари за стручно 
утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изван здравствене установе – мртвозорници, на 
територији општине Мајданпек : 

-  др Јелена Миланов, доктор медицине из 
Мајданпека, ул. Пролетерска 137/20, 

-  др  Ива Николић, доктор медицине из 
Мајданпека, ул. Николе Тесле 20/49, 

-  др  Круна Живаљевић, доктор медицине из 
Мајданпека, ул. Дебели Луг, Чекић, 

-  др Тамара Милановић, доктор медицине 
из Мајданпека, ул. Хајдук Вељка 24/8, 

-  др Соња Трујановић, доктор медицине из 
Зајечара, ул. Бањска 14, насеље Вишњар, 

-  др  Војислав Лазаревић, доктор медицине 
из Д. Милановца, ул. Стевана Мокрањца 2/15, 

-  др  Владимир Драгојловић, доктор 
медицине из Мајданпека, ул. Капетанска 14/4, 

-  др  Милош Банковић, доктор медицине из 
Мајданпека, ул. Пролетерска 139/19, 

 
II 

           Мртвозорници општине Мајданпек одређују се 
на основу предлога надлежне здравствене установе, 
у складу са Законом о здравственој заштити и 
Одлуком о утврђивању смрти лица умрлих изван 
здравствене установе на територији општине 
Мајданпек на период од четири године. 
 

III 
        Задатак мртвозорника је да :  

- врши непосредни преглед лица умрлог ван 
здравствене установе, у року од 12 сати од 
примљеног позива,  

- утврди време и узрок смрти и издаје потврде 
о смрти,  

- евидентира све случајеве утврђивања 
времена и узрока смрти лица умрлих ван 
здравствене установе, кроз протокол умрлих,  

- месечно подноси извештај о раду надлежним 
органима Општинске управе.  

 
IV 

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

V 
      Решење доставити именованим лицима, Дому 
здравља”Др Верољуб Цакић“ Мајданпек и архиви. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  МАЈДАНПЕК 
Број:  510- 2/2021 од 30. марта 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
__________ 

 

 
 

ГОДИНА: XIII 
 

БРОЈ: 11 
 

30. март 2021. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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2356 
На основу члана 61. Статута општине 

Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08 и 42/18) и члана 22. Правилника о 
одобравању и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у обалсти 
спорта у општини Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 15/19), председник 
општине донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Стручне комисије за оцену 

годишњих програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 

општини Мајданпек 
 
I 

 Образује се Стручна комисија за оцену 
годишњих програма којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек, у следећем саставу: 
 1. Иван Ђорђевић, председник Комисије 
(представник Спортског савеза општине Мајданпек); 
 
 2. Марко Цокић, члан Комисије; 
 
 3. Жељко Митић, члан Комисије; 
 
 4. Данијел Стојановић, члан Комисије; 
 
 5. Јовица Ђорђевић, члан Комисије. 
 

II 
 Задаци Комисије из тачке I овог решења су: 
 - врши стручни преглед и даје оцену 
поднетих предлога годишњих и посбних програма 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек, на основу 
Закона о спорту и Правилника о одобравању и 
финансирању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек и доставља Општинском већу 
предлог за одобравање програма; 
  

III 
 Решење објавити у "Службеном листу 
општине Мајданпек". 
 

IV 
 Решење доставити:именованима и архиви 
СО Мајданпек. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 9-29 од 25. марта 2021. године 
      

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
Драган Поповић, с.р. 

_________ 
2357 

На основу члана 61. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08 и 42/18) и члана 22. Правилника о 
одобравању и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у обалсти 
спорта у општини Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 15/19), председник 
општине донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Стручне комисије за оцену 
посебних програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек 

 
I 

 Образује се Стручна комисија за оцену 
посебних програма којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек, у следећем саставу: 
 1. Иван Максимовић, председник Комисије 
(представник Спортског савеза општине Мајданпек); 
 
 2. Марко Цокић, члан Комисије; 
 
 3. Жељко Митић, члан Комисије; 
 
 4. Данијел Стојановић, члан Комисије; 
 
 5. Јовица Ђорђевић, члан Комисије. 
 

II 
 Задаци Комисије из тачке I овог решења су: 
 - врши стручни преглед и даје оцену 
поднетих предлога годишњих и посбних програма 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек, на основу 
Закона о спорту и Правилника о одобравању и 
финансирању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек и доставља Општинском већу 
предлог за одобравање програма; 
  

III 
 Решење објавити у "Службеном листу 
општине Мајданпек". 
 

IV 
 Решење доставити:именованима и архиви 
СО Мајданпек. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 9-30 од 25. марта 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

Драган Поповић, с.р. 
_________ 
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