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ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

1986
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 01.07.2019. године, на основу члана
48. и 56. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07 и 54/11),
донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању одборничког мандата
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат у
Скупштини општине Мајданпек Снежани Тодоровић,
рођеној 1962. године, логопеду из Мајданпека,
кандидату за одборника са изборне листе Др Марко
Радуловић – Српски покрет Двери, под редним
бројем 7.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Одлуку доставити именованој и архиви
Скупштине општине Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 46/1 од 01.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Науновић, с.р.
________________
1987
На основу члана 69. става 1. тачке 9) Закона
о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
15/16), члана 39. става 1. тачке 27. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08 и 42/18) и члана 14. става 1 тачке 2)
Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа
за стамбене услуге Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 31/16), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
01.07.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се извештај о пословању Јавног
предузећа за стамбене услуге Мајданпек за 2018.
годину (број: 350 од 17.06.2019. године) и извештај о
реализацији субвенција из буџета општине у 2018.
години (број: 351 од 17.06.2019. године), који је
предложио вд директор, a усвојио Надзорни одбор
Јавног предузећа за стамбене услуге Мајданпек
(Одлуком број:353 од 17.06.2019. године) са
овлашћеног ревизора (LEGE ARTIS AUDIT д.о.о.

Београд), датим СА РЕЗЕРВОМ (резерва изражена
у делу "Скретање пажње", од 06.06.2019. године).
II
Налаже се Јавном предузећу за стамбене
услуге Мајданпек да хитно поступи у складу са
чланом 42. и 82. Закона о јавној својини ("Службени
гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – други
закон, 108/16, 113/17 и 95/18), и чланом 23. и 30.
Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа
за стамбене услуге Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 31/16) и са оснивачем
регулише имовинско – правне односе на
непокретностима.
III
Ово Решење објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек".
IV
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 – 20 од 01.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Науновић, с.р.
________________
1988
На основу члана 111. Закона о социјалној
заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), члана
20. став 1. тачке 4. и 5. и члана 32. став 1. тачке 6)
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други
закон и 47/18) и члана 14. тачка 18. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 01.07.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о проширеним
правима и услугама у социјалној заштити
општине Мајданпек
Члан 1.
У Одлуци о проширеним правима и услугама
у
социјалној
заштити
општине
Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 17/11,
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39/17, 18/18 i 33/18) у члану 23. став 2. речи: "5 m "
замењује се речима: "5 просторних метара".
Члан 2.
У члану 23а став 5. речи: "5 m
се речима: " 5 просторних метара".
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек.

" замењује
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 46/4 од 01.07.2019. године

Члан 3.
После члана 73. додаје се нови члан 73а и
гласи:
"Члан 73a
Изузетно од члана 23а става 7. у
2019. години право из члана 23. став 2. ове одлуке,
у грејној 2019/2020. години, оствариваће власници
односно корисници стамбеног простора, кућа, који
поднесу захтев до 15. јула 2019. године.
Количина огревног дрвета наведена
у члану 1. ове Одлуке примењиваће се и на грејну
2019/2020. годину, односно на већ осварена права
корисника, по донетим решењима од стране
надлежне службе Општинске управе."
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 46/3 од 01.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Науновић, с.р.
________________
1989
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 01.07.2019. године, на основу члана
39. став 1. тачка 7) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек“, број 07/08 и
42/18), донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о манифестацијама
од значаја за општину Mајданпек
Члан 1.
У Одлуци о манифестацијама од значаја за
општину Мајданпек („Службени лист општине
Мајданпек“, број 13/15 и 4/18) у члану 2. став 1.
тачка 6 речи:
''МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА
ОРФЕО'',
замењује се речима:
''МАЈДАН ФЕСТ''.
Члан 2.
У члану 2. став 1. после тачке ''11'', додаје се
тачка ''12'' која гласи:
''МЕМОРИЈАЛНИ
ТУРНИР
У
ВАРАЛИЧАРЕЊУ''
''МИША ГВОЗДЕНИ''.
Организатор:
Туристичка
општине Мајданпек
Датум одржавања: децембар

3.јул 2019.

организација

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Науновић, с.р.
________________
1990
На основу члана 26. став 1. тачка 3. Закона
о јавно-приватном партнерству и концесијама
(''Службени гласник РС'', број 88/11, 15/16 и 104/16),
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07,
83/14- др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 39.
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), а у складу
издатим Мишљењем Комисије за јавно приватно
партнерство Владе Републике Србије од дана
20.06.2019. године под бројем 18/2019, Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
01.07.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности и усвајању Пројекта
јавно-приватног партнерства за поверавање
обављања комуналне делатности
реконструкције, замене и уградње „led“
светиљки, одржавања и управљања системом
јавне расвете на територији општине Мајданпек
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА СЕ
Пројекат јавног приватног партнерства – за
поверавање обављања комуналне делатности
реконструкције, замене и уградње „led“ светиљки,
одржавања и управљања системом јавне расвете
на територији општине Мајданпек, на чији предлог је
добијено позитивно мишљење Комисије за јавно
приватно партнерство Владе Републике Србије од
дана 20.06.2019. године под бројем 18/2019, а који
чини саставни део ове одлуке.
Члан 2.
Одлуку објавити у ''Службеном
општине Мајданпек''.

листу

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а примењиваће се наредног дана од дана
објављивања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 46/5 од 01.07.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Науновић, с.р.
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1991
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 01.07.2019. године, на основу члана
24. став 3. и члана 52. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16) и
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за комуналне услуге
''Водовод'' Мајданпек
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Небојша Зарков, технолог из
Мајданпека, за вршиоца дужности директора Јавног
предузећа
за
комуналне
услуге
''Водовод''
Мајданпек, на период до шест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ЈП за
комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек и архиви СО
Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 46/7-1 од 01.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
________________
1992
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 01.07.2019. године, на основу члана
24. и 52. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 15/16), и члана 39.
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и
42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек''
Мајданпек
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Ђорђе Рошкић, економиста за
робни промет из Лескова, за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије
''Мајданпек'' Мајданпек, на период до шест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ЈКП за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије
''Мајданпек'' Мајданпек, архиви СО Мајданпек.

3.јул 2019.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 46/7-2 од 01.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
________________
1993
Скупштина општине општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 01.07.2019. године, на
основу члана 52. став 1 и 2. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16),
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа ''Доњи
Милановац'' Доњи Милановац
I
Именује се Саша Либрић, дипломирани
менаџер из Доњег Милановца, за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа ''Доњи
Милановац'' Доњи Милановац, на период до шест
месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ЈКП ''Доњи
Милановац'' Доњи Милановац и архиви СО
Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 46/7-3 од 01.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
________________
1994
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 01.07.2019. године, на основу члана
39. став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 129/07 и
42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Туристичке организације
општине Мајданпек
I
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Предраг
Радаковић,
дипломирани правник из Доњег Милановца, за
вршиоца
дужности
директора
Туристичке
организације општине Мајданпек, на период до
шест месеци.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење
доставити:
именованом,
Туристичкој организацији општине Мајданпек,
архиви СО Мајданпек.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 46/7-4 од 01.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
________________
1995
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 01.07.2019. године, на основу члана
44. став 1. тачка 10. Закона о култури (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/09) и члана 39.
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и
42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Центра за културу и образовање Доњи
Милановац
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Валентина Гавриловић из
Доњег Милановца, за вршиоца дужности директора
Центра за културу и образовање Доњи Милановац,
на период до шест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованој, Центру за
културу и образовање Доњи Милановац и архиви
СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 46/7-5 од 01.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
________________
1996
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 01.07.2019. године, на основу члана
39. став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и
42/18), и члана 9. Статута Фондације за локални
економски развој општине Мајданпек, број 1 од
06.07.2007. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Именује
се
Јасмина
Стефановић,
комерцијалиста из Мајданпека, за вршиоца
дужности лица овлашћеног за заступање и

3.јул 2019.

представљање Фондације за локални економски
развој општине Мајданпек, на период до шест
месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованој, Фондацији
за локални економски развој општине Мајданпек и
архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 46/7-6 од 01.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
________________
1997
На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'' бројеви 72/09,
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука
УС , 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 –
др.закон), члана 15. Одлуке о грађевинском
земљишту (''Службени лист општине Мајданпек''
број 14/10) и Одлуке о покретању поступка отуђења
непокретности у јавној својини општине Мајданпек
број 463-8/2019 од 15.05.2019 године, Општинско
веће објављује
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ЈАВНОГ ОГЛАСА
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

У Јавном огласу о спровођењу поступка
отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини општине Мајданпек објављеног дана 17.
јуна 2019 године у „Службеном листу општине
Мајданпек“ (број 21/19) и дневном листу „Вечерње
новoсти“:
У тачки 2. Јавног огласа - Посебни услови:
- мења се став 1. тако да гласи: “На
локацији је потребно изградити објекат
врсте
хотел
(
није
дозвољено
разврставање у подврсте хотела) за
смештај и угоститељство са минимум 50
смештајних јединица и минималне
категорије 4 звездице, а у складу са
Законом о туризму (''Службени гласник
РС'' брoj 17/2019).“
У тачки 11. Јавног огласа - Општи услови:
- мења се став 1. тако да гласи: “Право
учешћа у поступку јавног надметања
имају сва правна и физичка лица која
имају минимум 5 (пет) година искуства у
хотелијерству
или
у
обављању
менаџерских послова;“;
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мења се став 3. тачка а. tако да гласи:
“За физичка лица: Име , презиме ,адресу
и телефон, као и матични број
пријављеног физичког лица, радна
биографија са препорукама;“

Све остале одредбе наведене у Јавном
огласу о спровођењу поступка отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини
општине
Мајданпек
објављеног
дана
17.06.2019.године у „Службеном листу општине
Мајданпек“ (број 21/19) и дневном листу „Вечерње
новoсти“, остају непромењене.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 49/2 од 01.07.2019.године
ПРEДСEДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.

3.јул 2019.
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