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“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

ГОДИНА: XII

БРОЈ: 18

27. мај 2019.

27. мај 2019.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

1956
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 23.05.2019. године, на основу члана
46. став 1. тачка 1) Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07,
34/10, и 54/11), донела је
ОДЛУКУ
о престанку одборничког мандата
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Сањи Павловић из
Мајданпека одборнику са изборне листе Др Mарко
Радуловић - Српски покрет Двери, дана 23.05.2019.
године престао одборнички мандат у Скупштини
општине Мајданпек, због подношења оставке.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованој и архиви СО
Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 –33/1 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
1957
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број 129/07, 83/14, 101/16 и
47/18) и члана 77. став 3. и члана 78. Закона о
запосленима
у
аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе
(''Службени
гласник Републике Србије'', број 21/16, 113/17 и
95/18) и члана 39. Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и
42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 23. маја 2019. године усвојила је
ИЗМЕНЕ
Kадровског плана
општине Мајданпек за 2019. годину
Члан 1.
У Кадровском плану општине Мајданпек за
2019. годину („Службени лист општине Мајданпек“
број 42/18) у тачки III, у делу „Службеници на
извршилачким радним местима на неодређено
време“, у колони „Број извршилаца“ на радном
месту „Самостални саветник“, број „10“, замењује

се бројем „9“, а на радном месту „Сарадник“, број
„7“ замењује се бројем „8“.
Члан 2.
У тачки III у делу „Радни однос на одређено
време (повећан обим посла):“ у колони „Број
извршилаца“ на радном месту „Самостални
саветник“, додаје се број „1“, на радном месту
„Саветник“ додаје се број „2“, на радном месту
„Сарадник“ додаје се број „1“, а број „5“ у колони
„Број извршилаца“ замењује се бројем „9“.
Члан 3.
Измене
Кадровског
плана
општине
Мајданпек за 2019. годину објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-33/4 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р
__________
1958
На
основу
члана
60.
Закона
о
пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“ број
62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18), члана 46.
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
број 129/07, 83/14,101/16 и 47/18), члана 39. Статута
општине Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), а по прибављеној Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и заштите
животне средине, Управе за пољопривредно
земљиште број 320-11-03739/2019-14 од 07.05.2019.
године, на предлог Општинског већа, општине
Мајданпек, Скупштина општине Мајданпек на својој
седници одржаној 23. маја 2019. године донела је
ОДЛУКУ
о усвајању годишњег Програма заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
на територији
општине Мајданпек за 2019. годину
I
Усваја се годишњи Програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине Мајданпек за 2019. годину
који је одштампан уз ову Одлуку и чини њен
саставни део.
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II
Овим Програмом утврђује се врста и обим
радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта у државној својини за
2019. годину на територији општине Мајданпек.
III
На програм из тачке I ове Одлуке,
Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде Републике Србије, Управа за
пољопривредно земљиште, дало је Сагласност број
320-11-03739/2019-14 од 07.05.2019. године
IV
Ову
Одлуку
доставити:
Министарству
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
Републике Србије, Комисији за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине Мајданпек, Одељењу за
привреду, јавне делатности и заједничке послове
општинске управе Општине Мајданпек и архиви.
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Мајданпек.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број : 06-33/5 од 23. маја 2019.године

27. мај 2019.

II
Информација, са Табелама
саставни део овог решења.

1. и 2,

је

III
Ово решење и информацију доставити
Министарству привреде.
IV
Решење објавити
општине Мајданпек''.

у ''Службеном

листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06- 33/6 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
1960
На основу члана 12. Закона о јавним
службама
(''Службени
гласник
Републике
Србије'',број:42/91, 71/94, 79/05 и 83/14), члану 75.
Закону о култури (''Службени гласник Републике
Србије'': број:72/09, 13/16 и 30/16 ) и члана 39. тачке
22. Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек," број: 7/08 и 42/18), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 23.
маја 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р
__________
1959
На основу члана 63. став 2. и 64. став 2.
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 15/16) члан 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14,
101/16 и 47/18) и члана 39. Статута општине
Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“ бр.
7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 23. маја 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о усвајању информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности из
програма пословања јавних предузећа за
период 01.01. до 31.03.2019. године
I
Усваја
се
информација
о
степену
усклађености
планираних
и
реализованих
активности за период од 01. јануарa до 31. марта
2019. године (у даљем тексту: Информација) за
следећа јавна предузећа:
1.ЈКП ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „МАЈДАНПЕК“ МАЈДАНПЕК
2.ЈП ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „ВОДОВОД“
МАЈДАНПЕК
3.ЈКП
„ДОЊИ
МИЛАНОВАЦ“
ДОЊИ
МИЛАНОВАЦ
4.ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
5. ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ МАЈДАНПЕК

I
Усваја се извештај о извршењу плана рада
Музеја у Мајданпеку за 2018. годину, који је усвојио
УО Музеја у Мајданпеку, Одлуком број: 28 од
23.04.2019. године.
II
Ово Решење
ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек."
III
Решење доставити:
- Музеју у Мајданпеку
- Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022-5 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р
__________
1961
На основу члана 12. Закона о јавним
службама
(''Службени
гласник
Републике
Србије'',број:42/91, 71/94, 79/05 и 83/14), члану 75.
Закону о култури (''Службени гласник Републике
Србије'': број: 72/09, 13/16 и 30/16 ) и члана 39. тачке
22. Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек," број: 7/08 и 42/18), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 23.
маја 2019. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
I
Усваја се извештај о извршењу плана рада
Народне библиотеке Мајданпек за 2018. годину, који
је усвојио УО Народне библиотеке Мајданпек,
Одлуком број: 55 од 18.04.2019. године.
II
Ово Решење
ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек."
III
Решење доставити:
- Народној библиотеци Мајданпек
- Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022-6 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р
__________
1962
На основу члана 12. Закона о јавним
службама (''Службени гласник Републике Србије'',
број:42/91, 71/94, 79/05 и 83/14), и члана 39. тачке
22. Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек," број: 7/08 и 42/18), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 23.
маја 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се извештај о раду
Центра за
социјални рад Мајданпек за 2018. годину, који је
усвојио УО Центра за социјални рад Мајданпек,
Одлуком број: 551-1152/1 од 08.04.2019. године.
II
Ово Решење
ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек."
III
Решење доставити:
- Центру за социјални рад Мајданпек
- Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 551-1 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р
__________

27. мај 2019.

општине Мајданпек," број: 7/08 и 42/18), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 23.
маја 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се извештај о раду Центра за културу
и образовање Доњи Милановац за 2018. годину,
који је усвојио УО Центра за културу и образовање
Доњи Милановац, Одлуком
број: 053
од
14.03.2019. године.
II
Ово Решење
ступа на снагу даном
објављивања 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: 022-1 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р
__________
1964
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 23. маја 2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања ЈП "Водовод"
Мајданпек за 2019. годину (број: 618 од 14.05.2019.
године), а усвојио НО ЈП "Водовод" Мајданпек
Одлуком број 616 од 14.05.2019. године.
II
Даје се сагласност ЈП "Водовод" Мајданпек
на Програм о изменама и допунама Програма
коришћења
субвенција
из
буџета
општине
Мајданпек у 2019. години (број 619 од 14.05.2019.
године), који је усвојио Надзорни одбор ЈП
"Водовод" Мајданпек Одлуком број: 616/1 од
14.05.2019. године.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек ".

1963
На основу члана 12. Закона о јавним
службама (''Службени гласник Републике Србије'',
број: 42/91, 71/94, 79/05 и 83/14), и члана 39. тачке
22. Статута општине Мајданпек ("Службени лист

IV
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за надзор
и контролу ЈП,
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- ЈП "Водовод" Мајданпек,
- Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 13 од 23. маја 2019 . године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р
__________
1965
На основу члана 2., 4. и 13. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 88/11, 104/16 и 95/18),
члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07, 83/14 – др.закон,
101/16 – др. закон и 47/18), члана 35. став 2. и 39.
Закона о прекршајима (''Службени
гласник
Републике Србије'', број 65/13, 13/16 и 98/16 Одлука УС РС) и члана 39. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек,
на седници одржаној дана 23. маја 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке
о пружању димничарских услуга на територији
општине Мајданпек
Члан 1.
У одлуци о пружању димничарских услуга на
територији општине Мајданпек („Службени лист
општине Мајданпек'', број 26/2017 и 34/2017) у
уводном делу после речи „Закон о прекршајима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 65/13,
13/16 и 98/16 - Одлука УС РС), додају се речи
„Уредба о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности („Службени
гласник РС“, брoj 13/18 и 66/18)“.
Члан 2.
У одлуци о пружању димничарских услуга на
територији општине Мајданпек („Службени лист
општине Мајданпек'', број 26/2017 и 34/2017) после
члана 1. додаје се члан 1а. и гласи:
„Димничарске услуге може обављати јавно
предузеће, привредно друштво, предузетник или
други привредни субјект (у даљем тексту:субјект)
који испуњава услове прописане законом, Уредбом
о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности („Сл. гласник РС“ бр. 13/18)
(у даљем тексту: Уредба) и овом одлуком.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-33/12 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р
__________

27. мај 2019.

1966
На основу члана 35. и 46. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 72 /09, 81/09 - исправка,
64/10 - УС, 24 /11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС,
98/13 - УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) као и члана 32.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14 – др.закон,
101/16 – др.закон и 47/18), затим члана 39. Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 23. маја 2019.
године, донела je
ОДЛУКУ
о приступању израде плана генералне
регулације за насеље Доњи Милановац
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне
регулације за насеље Доњи Милановац у општини
Мајданпек (у даљем тексту План).
Члан 2.
Граница планског подручја је дефинисана
границом Плана генералне регулације насеља
Доњи Милановц (''Службени лист општина'', број
11/15) и границом грађевинског земљишта за КО
Доњи Милановац, у складу са Одлуком о
одређивању
граница
грађевинског
подручја
насељених места и викенд насеља на територији
општине Мајданпек (''Службени лист општина'', број
13/90, 13/07 и ''Службени лист општине Мајданпек'',
број 6/09). Источна граница планског подручја
дефинисана
је
границом
Плана генералне
регулације насеља Мосна.
Подручје Плана дато је на графичком
приказу, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен
саставни део.
Површина простора обухваћеног Планом
износи око 500,00 ha.
Током
израде
Концепта
услед
функционалних
потреба
инфраструктурних
коридора и сл., могуће је одступање од границе
дефинисане
овом
Одлуком,
што
ће
се
верификовати приликом стручне контроле Концепта
Плана на Комисији за планове општине Мајданпек.
Члан 3.
Израда Плана условљена је смерницама из
Просторног плана подручја посебне намене
Националног парка Ђердап (''Службени гласник РС''
број 43/13) и Просторног плана општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'' број 15/12).
Члан 4.
Циљ израде Плана је стварање планског
основа за уређење простора.
Члан 5.
Средства за израду Плана биће обезбеђена
из буџета општине Мајданпек.....
Члан 6.
Носилац израде Плана дужан је да План
изради у року од 180 дана а од дана стицања
услова.
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Члан 7.
План подлеже стручној контроли од стране
Комисије за планове општине Мајданпек одређене
решењем.
Рани јавни увид се спроводи након
доношења Одлуке у трајању од 15 дана
Након стучне контроле оглашава се јавни
увид у дневном листу, а текст огласа истиче на
огласној табли у згради Општинске управе Општине
Мајданпек и оглашава путем локалних медија.
Члан 8.
Нацрт Плана излаже се на Јавни увид, и то у
просторијама општине Мајданпек, у трајању од 30
дана од дана оглашавања.
О јавном увиду стара се Комисија за
планове и Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне и
и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Мајданпек.
Извештај о јавном увиду који је саставни део
образложења плана сачиниће Комисија за планове
најкасније осам дана по завршетку јавног увида.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-33/13 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р
__________
1967
На основу члана 35. и 46. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије”, бр. 72 /09, 81/09 - исправка,
64/10 - УС, 24 /11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС,
98/13 - УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) као и члана 32.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14 – др.закон,
101/2016 – др.закон и 47/18), затим члана 39.
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 23.
маја 2019. године, донела je
ОДЛУКУ
о приступању израде плана детаљне регулације
заштићеног подручја археолошког локалитета
“Лепенски Вир“
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне
регулације заштићеног подручја археолошког
локалитета „Лепенски Вир“
Члан 2.
Граница планског подручја дефинисана је
Одлуком о проглашењу Туристичког простора
„Лепенски Вир” ("Службени гласник РС“, број 41 од
10. јуна 2011.). Површина туристичког простора је 57
ha 22 а 27 m². Туристички простор Лепенски вир се
налази
у
границама
заштићеног
подручја
непокретног културног добра Лепенски Вир и
обухвата парцеле дела катастарске општине,

27. мај 2019.

Бољетин. Граница Туристичког простора Лепенски
вир почиње на месту обале Дунава где се састају
две парцеле 212/1 и 212/11, даље граница иде
границом тих двају парцела према истоку све до
краја парцеле 212/11, пресеца парцелу 212/1 до
парцеле 262 наставља границама парцела 261, 260,
259, 228, 227, 226, 224, 223, 217, 947, 945/1, 941 до
границе са парцелом 938/1 до њене везе са
парцелом 939/1, иде и даље на југозапад границом
парцела 940, 939/2, 1003, 1005/2, затим пресеца
границом парцела 997 и 996, одатле иде границом
парцела 1005/3, 1005, 1005/5, 1005/7, 1008/1, 1009,
1010, 1011 и границом према парцели 1014 иде ка
западу до локалног пута 3402/1, одатле нагло
скреће ка истоку и иде дуж истог пута са спољне
стране све до парцеле 990, затим том границом
наставља до парцеле 1099, онда нагло скреће ка
северу дуж парцеле 990 и 989, 988, до границе
парцеле 987, затим скреће ка истоку парцелом
982/3, 982/1, спушта се на југ до парцела 978/10,
978/9 и 978/8, затим истом парцелом скреће ка
истоку, поново долази до јужне стране парцеле
979/9, прелази на парцелу 978/13, продужава
парцелом 978/16, долази до парцела 978/4 и 978/2,
прелази на границу парцела 978/1 и 1099 и спушта
се на обалу Бољетинске реке, одатле наставља
обалом Бољетинске реке до ушћа у Дунав, одатле
се обалом Дунава пење узводно све до полазне
тачке.
Подручје Плана детаљне регулације дато је
на графичком приказу, који је одштампан уз ову
одлуку и чини њен саставни део.
Члан 3.
Израда
Плана
детаљне
регулације
условљена је смерницама из Просторног плана
подручја посебне намене Националног парка
Ђердап (''Службени гласник РС'' број 43/13) и
Просторног плана општине Мајданпек (''Службени
лист општине Мајданпек'' број 15/12).

Члан 4.
Циљ израде Плана је стварање планског
основа за уређење простора.

Члан 5.
Средства за израду плана биће обезбеђена
из буџета општине Мајданпек.....
Члан 6.
Носилац израде Плана дужан је да План
изради у року од 180 дана а од дана стицања
услова.
Члан 7.
План подлеже стручној контроли од стране
Комисије за планове општине Мајданпек одређене
решењем.
Рани јавни увид се спроводи након
доношења Одлуке у трајању од 15 дана
Након стучне контроле оглашава се јавни
увид у дневном листу, а текст огласа истиче на
огласној табли у згради Општинске управе Општине
Мајданпек и оглашава путем локалних медија.
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Члан 8.
Нацрт Плана детаљне регулације излаже се
на Јавни увид, и то у просторијама општине
Мајданпек, у трајању од 30 дана од дана
оглашавања.
О јавном увиду стара се Комисија за
планове и Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне и
и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Мајданпек.
Извештај о јавном увиду који је саставни део
образложења плана сачиниће Комисија за планове
најкасније осам дана по завршетку јавног увида.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
БРОЈ: 06-33/14 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р
__________
1968
На основу чланова 60. и 61. Закона о јавним
предузећима
("Службени
гласник
Републике
Србије", број: 15/16) и члана 39. става 1. тачке 22.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број: 7/08 и 42/18), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 23.
маја 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног предузећа за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за 2019.
годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног
предузећа за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек (Одлуком број: 08.2/19 дана 14.05.2019.
године) .
II
Даје се сагласност на посебан Програм о
изменама и допунама Програма коришћења
средстава на име субвенција из буџета општине
Мајданпек за 2019. годину, који је усвојио Надзорни
одбор Јавног предузећа за грађевинско земљиште и
путеве Мајданпек за 2019. годину (Одлуком
број08.3/19 дана 14.05.2019. године).
III
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек ".
IV
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за надзор
и контролу ЈП,
- Јавном предузећу за грађевинско
земљиште и путеве Мајданпек,
- Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

27. мај 2019.

Број: 023- 14 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р
__________
1969
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 23. маја
2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања ЈП за стамбене
услуге Мајданпек за 2019. годину и на Програм о
изменама и допунама Програма коришћења
субвенција из буџета општине Мајданпек у 2019.
години, који је усвојио Надзорни одбор ЈП за
стамбене услуге Мајданпек , Одлуком број 289 од
20.05.2019. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек ".
III
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за надзор
и контролу ЈП,
- ЈП за стамбене услуге Мајданпек,
- Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 15 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р
__________
1970
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 23. маја 2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања ЈКП "Мајданпек"
Мајданпек за 2019. годину, број: 203 од 22.05.2019.
године, који је
усвојио НО ЈКП "Мајданпек"
Мајданпек,
Одлуком број: 205 од 22.05.2019.
године.
II
Даје се сагласност ЈКП "Мајданпек" Мајданпек на
Програма о изменама и допунама Програма

7

БРОЈ 18

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

коришћења субвенција из буџета општине
Мајданпек у 2019. години, који је усвојио Надзорни
одбор ЈКП "Мајданпек" Мајданпек, Одлуком број:
205 од 22.05.2019. године
III
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек ".
IV
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за надзор
и контролу ЈП,
- ЈКП "Мајданпек" Мајданпек,
- Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.

27. мај 2019.

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Центра за културу Мајданпек
I
Именује се Саша Мартиновић, дипломирани
инжењер металургије из Мајданпека, за вршиоца
дужности директора Центра за културу Мајданпек,
до доношења одлуке о избору директора по
конкурсу а најдуже до годину дана.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, Центру за
културу Мајданпек и архиви СО Мајданпек.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023- 16 од 23.05.2019.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 33/18-2 од 23. маја 2019. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
1971
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 23. маја 2019. године, на основу
члана 35. Закона о о култури (''Службени гласник
Републике Србије'', број 72/09, 13/16 и 30/16), члана
39. став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени гласник Републике Србије'', број 7/08),
донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
1973
На основу члана 51. а у вези члана 19. став
1, члана 26. став 1. и члана 27. став 10. Закона о
јавној својини (''Службени гласник Републике
Србије'', број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16 и
113/17), члана 64. Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и
42/18), члана 3, 4. и 6. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 3/15), Општинско веће општине Мајданпек, на
основу захтева Јавног предузећа за грађевинско
земљиште и путеве Мајданпек, бр. 463/14 од
21.05.2019. године, на седници одржаној дана 23.
маја 2019. године, донело је:

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Центра за културу Мајданпек
I
Разрешава се
Љубиша Голубовић из
Жагубице, даљег вршења дужности
директора
Центра за културу Мајданпек, због неостваривања
резултата из Програма рада Центра за културу
Мајданпек
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, Центру за
културу Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 33/18-1 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
1972
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 23.05.2019. године, на основу члана
35. Закона о о култури (''Службени гласник
Републике Србије'', број 72/09, 13/16 и 30/16), члана
39. став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени гласник Републике Србије'', број 7/08),
донела је

ОДЛУКУ
о давању на коришћење грађевинског
земљишта у јавној својини општине Мајданпек
Члан 1.
Овом одлуком даје се на коришћење без
накнаде
Јавном
предузећу за
грађевинско
земљиште и путеве Мајданпек, грађевинско
земљиште површине 413 m2 на делу кп.бр. 808/3 и
површине 1464 м2 на делу кп.бр. 808/5 К.О.
Мајданпек, које се налази у Мајданпеку, уписаних у
листу непокретности бр. 179.
Члан 2.
Земљишта у јавној својини општине
Мајданпек из члана 1. ове одлуке даје се на
коришћење Јавном предузећу за грађевинско
земљиште и путеве Мајданпек на период од 10
година.
Члан 3.
Међусобна права и обавезе између општине
Мајданпек и Јавног предузећа за грађевинско
земљиште и путеве Мајданпек у погледу начина
коришћења, одржавања и унапређивања земљишта
из тачке 1. ове Одлуке,
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као и извршавања законских и других обавеза, биће
регулисана посебним уговором.
Члан 4.
Овлашћује се председник општине да у име
општине Мајданпек потпише Уговор из члана 3. ове
одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
Члан 6.
Одлуку доставити: Јавном предузећу за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек и архиви
Скупштине Општине Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 463-14 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
1974
На основу и члана 64. став 1. тачке 11)
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), а на захтев
вд директора ДОО Бизнис инкубатора Мајданпек,
који је достављен ради давања саглсности на
Правилник
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних места, Општинско веће
општине Мајданпек на седници одржаној дана 23.
маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места ДОО Бизнис инкубатор Мајданпеку, број:
122/2019 од 20.05.2019. године, који је усвојила
Скупштина ДОО Бизнис инкубатор Мајданпек,
Одлуком број:123/2019 од 20.05.2019. године.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНЕК
Број: 022 - 8 од 23. маја 2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________

27. мај 2019.
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