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1820
Скупштина
општине
Мајданпек,
на
седници одржаној дана 28. новембра 2018.
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 кандидату за
одборника са изборне листе Др Марко Радуловић
– Српски покрет Двери, и то:
1. Сањи Павловић, рођеној 02.10.1988.
године, радница из Мајданпека, кандидату за
одборника под редним бројем 6;
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Одлуку доставити именованој и архиви
Скупштине општине Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 74 од 28. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
______________
1821
На основу члана 6. и 7а. и члана 38б.
Закона о порезима на имовину ("Службени
гласник Републике Србије", број 26/01, 45/02,
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,
57/12-УС и 47/13), члана 39. став 1. Статута
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек", број 7/08), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 28.
новембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о одређивању зона и најопремљеније зоне на
територији општине Mајданпек
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се
најопремљенија зона на територији
Мајданпек.
Члан 2.
На
територији
општине
одређују се шест зона према
опремљености и

зоне и
општине

Мајданпек
комуналној

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима јединице
локалне самоуправе, односно са радним зонама и
другим садржајима у насељу и то:
1) прва зона обухвата део насеља
Мајданпек који чине улице: Светог Саве,
Карађорђева,
Николе
Тесле,
Пролетерска,
Шашка, Нушићева, Пионирска, 6. августа, 7. јула,
Рударска, Хомољска, 28. марта, Мали сокак, Трг
ослобођења и део насеља Доњи Милановац који
чине улице: Краља Петра I, Капетана Мише,
Светог Саве, Стевана Мокрањца и Миленка
Стојковића.
2) друга зона обухвата део насеља
Мајданпек који чине улице: Пемска, Капетанска,
Димитрија
Туцовића,
Јосипа
Панчића,
Омладинских бригада, Змај Јовина, 8. марта,
Михајла Пупина, Кнеза Милоша, Хајдук Вељкова и
део насеља Доњи Милановац који чине улице:
Николе Пашића, 9. октобра, Ђердапска, Албанске
споменице, Карађорђева, 16. бригаде, Дунавска,
Мирочка, Иве Стојановића, Поречка, Капетана
Тенке, Хајдук Вељкова, Лепенски вир, Кнеза
Милоша, Светозара Марковића, Немањина,
Јована Цвијића, 1. маја, Вука Караџића, Војводе
Мишића, Миленка Стојковића, Радничка, Цвете
Николић, Николе Тесле, Васе Пелагића, Старине
Новака, Васе Чарапића и Змај Јовину.
3) трећа зона обухвата горњи део насеља
Мајданпек и то улице: Вука Караџића (пут ка
новом гробљу), Велике Ливаде, и подручје
индустријске зоне дефинисане Планом детаљне
регулације насеља Мајданпек и подручје
индустријске зоне дефинисане Планом детаљне
регулације насеља Мосна.
4) четврта зона обухвата викенд насеља:
Обљага Маре, Крапаћос (Мајданпечки пут), Мало
Голубиње, Бољетинско брдо (Гребен – Хладне
воде), Градашница, Циганија, Равниште, Казански
поток, Рибнички поток, Запис 1., и друга подручја
за развој туризма одређена планским документом
и дефинисана важећом планском документацијом
на територији општине Мајданпек.
5) пета зона обухвата сеоска насеља и
засеоке на територији општине Мајданпек и то:
Дебели Луг, Лесково, Јасиково, Влаоле, Рудна
Глава, Црнајка, Клокочевац, Тополница, Мосна,
Мироч, Голубиње, Бољетин , Близна, Беглук,
Змиње и друга одређена планским документом
општине Мајданпек.
6) шеста зона обухвата следећа засеоке и
насеобине, и то: Копана Главица, Папреница,
Рудноглавски пут, Златно језеро, Чока Мори,
Чокара, Јагњило, Кмпурањи, Кулма, Кулма Фец,
Липа, Липуца, Огашу Мори, Огашу Штефан, Шош
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Кошобрдска река, Бубањ, Бели Извор, Букова
Глава, Крш, Мала Кулма, Мали Вртеч, Мушки део,
Пољана Плопи, Шопот, Кулма Мосна, Чока Куругу,
Кулма Бучанска, Кулма Бугарска, Меје, Ваља
Маре, Врац, Кулма Тополница, Љубово, Паљевац,
Радовица, Самар, Балта Лунга, Чокица, Говеђар,
Инарија, Кулма Косиште, Мали вис, Триштубеа,
Визурин, Косовица, Количан, Мало Лесково, Ваља
Сатоли, Вртеч, Жути камен, Циганско гробље,
Добромир, Грујање, Зекња, Беле воде, Косиште,
Мало Голубиње, Мирочки пут, Пољанчина и
Штрбац.
Прва зона је најопремљенија зона у
општини Мајданпек према критеријумима из става
1. овог члана.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек" и на интернет страни
www.majdanpek.rs.
Члан 4.
Даном примене ове Одлуке престаје да
важи
Одлука
о
одређивању
зона
и
најопремљеније зоне на територији општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 26/14).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек", а примењиваће се од 1. јануара 2019.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 436 - 2 од 28. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
____________
1822
На основу члана 7а. Закона о порезима на
имовину ("Службени гласник Републике Србије",
број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14 – др.
заон), члана 39. став 1. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 28.новембра 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
о коефицијентима за непокретности обвезника
који воде пословне књиге у зонама на
територији општине Мајданпек
Члан 1.
Одређују се коефицијенти за утврђивање
пореза на имовину за непокретности обвезника
који воде пословне књиге (у даљем тексту:
коефицијенти) које се налазе на територији
општине Мајданпек.
Члан 2.
Коефицијенти по зонама су:
1) за прву зону – за непокретности у
најоопремљенијој зони 1,00;
2) за другу зону – 0,8;
3) за трећу зону – 0,6;
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4) за четврту зону – 0,5;
5) за пету зону – 0,4;
6) за шесту зону – 0,3.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек" и на интернет страни
www.majdanpek.rs.
Члан 4.
Даном примене ове Одлуке престаје да
важи Одлука о коефицијентима за непокретности
обвезника који воде пословне књиге у зонама на
територији општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 23/13).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек", а примењиваће се од 1. јануара 2019.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 436-3 од 28. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић с.р.
____________
1823
На основу члана 6. став 5. и члана 7а
Закона о порезима на имовину ("Службени
гласник РС ", број 26/01, 45/02, 80/02, 135/14,
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и
68/14-др. закон), члана 39. став1. Статута
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек", број 7/08), Скупштина општине
Мајданпек,
на
седници
одржаној
дана
28.11.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину
на територији општине Мајданпек
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на
територији општине Мајданпек.
Члан 2.
Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2019. годину на територији општине Мајданпек
у првој зони износе:
1. за грађевинско земљиште 710,00
динара;
2. за пољопривредно земљиште 25,00
динара;
3. за шумско земљиште 48,00 динара;
4. за станове 30.700,00 динара;
5. за куће за становање 35.400,00 динара;
6. за пословне зграде и друге (надземне и
подземне) грађевинске објекте који служе за
обављање делатности 59.000,00 динара;
7. за гараже и гаражна места 9.450,00
динара.
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Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2019. годину на територији општине Мајданпек
у другој зони износе:
1. за грађевинско земљиште 710,00 динара;
2. за пољопривредно земљиште 25,00 динара;
3. за шумско земљиште 48,00 динара;
4. за станове 25.950,00 динара;
5. за куће за становање 30.680,00 динара;
6. за пословне зграде и друге (надземне и
подземне) грађевинске објекте који служе за
обављање делатности 53.100,00 динара;
7. за гараже и гаражна места 8.850,00 динара.
Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2019. годину на територији општине Мајданпек
у трећој зони износе:
1. за грађевинско земљиште 540,00 динара;
2. за пољопривредно земљиште 25,00 динара;
3. за шумско земљиште 48,00 динара;
4. за станове 24.637,00 динара;
5. за куће за становање 24.166,00 динара;
6. за пословне зграде и друге (надземне и
подземне) грађевинске објекте који служе за
обављање делатности 42.482,00 динара;
7. за гараже и гаражна места 6.342,00 динара.
Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2019. годину на територији општине Мајданпек
у четвртој зони износе:
1. за грађевинско земљиште 530,00 динара;
2. за пољопривредно земљиште 25,00 динара;
3. за шумско земљиште 48,00 динара;
4. за станове 22.939,00 динара;
5. за куће за становање 20.864,00 динара;
6. за пословне зграде и друге (надземне и
подземне) грађевинске објекте који служе за
обављање делатности 33.238,00 динара;
7. за гараже и гаражна места 7.119,00 динара
Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2019. годину на територији општине Мајданпек
у петој зони износе:
1. за грађевинско земљиште 370,00 динара;
2. за пољопривредно земљиште 25,00 динара;
3. за шумско земљиште 48,00 динара;
4. за станове 21.240,00 динара;
5. за куће за становање 17.562,00 динара;
6. за пословне зграде и друге (надземне и
подземне) грађевинске објекте који служе за
обављање делатности 25.963,00 динара;
7. за гараже и гаражна места 7.896,00 динара
Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2019. годину на територији општине Мајданпек
у шестој зони износе:
1. за грађевинско земљиште 180,00 динара;
2. за пољопривредно земљиште 25,00 динара;
3. за шумско земљиште 48,00 динара;
4. за станове 21.240,00 динара;
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5. за куће за становање 9.440,00 динара;
6. за пословне зграде и друге (надземне и
подземне) грађевинске објекте који служе за
обављање делатности 14.750,00 динара;
7. за гараже и гаражна места 4.720,00 динара.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек" и на интернет страни
www.majdanpek.rs.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек", а примењиваће се од 1. јануара 2019.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 436 - 4 од 28. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић с.р.
____________
1824
На основу члана 39. став 1. тачка 20)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), као и члана 15.
став 3. Одлуке о сталним радним тeлима
Скупштине општине Мајданпек (''Службени лист
општина'', број 12/04 и 6/05), Скупштина општине
Мајданпек,
на
седници
одржаној
дана
28.новембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Комисије
за кадровска питања,
одликовања и друга јавна признања

I
Разрешавају се досадашње дужности у
Комисији за кадровска питања, одликовања и
друга јавна признања, и то:
1. Биљана Мучибабић, председник;
2.
Перица
Пауновић,
заменик
председника;
3. Слободан Ивановић, члан;
4. Игор Младеновић, члан;
5. Драган Павловић, члан;
6. Љубиша Васовић, члан,
7. Добривоје Божиновић, члан.
II
У Комисију за кадровска питања,
одликовања и друга јавна признања именују се:
1. Саша Јаношевић, председник;
2. Драган Иљенкаревић, заменик
председника;
3. Слободан Ивановић, члана;
4. Љубиша Васовић, члан;
5. Биљана Поповић, члан;
6. Драган Манојловић, члан;
7. Добривоје Божиновић, члан.
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III
Ово решење доставити разрешеним и
именованим члановима Комисије за кадровска
питања, одликовања и друга јавна признања.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-74/5-1 од 28.11.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
____________
1825
На основу члана 44. Статута општине
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број
7/08), као и члана 15. Одлуке о сталним радним
телима (''Сл. лист општина'', број 12/04 и 6/05),
Скупштине општине Мајданпек, на седници
одржаној 28.11.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика
председника и чланова
Комисије за стамбене односе
Скупштине општине Мајданпек
I
Разрешавају се досадашње дужности у
Комисији за стамбене односе, и то:
1.
2.
председника;
3.
4.
5.

Ивана Тодоров, председник;
Иван
Максимовић,
заменик
Маша Митровић, члан;
Драган Стојановић, члан;
Иван Трифуновић, члан.

II
У Комисију за стамбене односе именују
се, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дејан Вагнер, председник;
Жељко Митић, заменик председника;
Ивана Николић, члан;
Видена Михајловић, члан;
Небојша Клческо, члан;
Сања Павловић, члан;
Драган Стојановић, члан.

III
Решење доставити:
архиви СО Мајданпек.

именованима

и

IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 74/5-2 од 28. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
____________

3. децембар 2018.

1826
На основу члана 62. Закона о туризму
(”Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 (чл.
65-66. нису у пречишћеном тексту), 99/2011 други закон, 93/2012 и 84/2015), члану 43. став 4.
Закона о трговини („Сл. гласник РС” бр. 53/2010,
10/2013 и 44/2018 - други закон.), члана 35. став 2.
и 39. Закона о прекршајима (”Службени гласник
Републике Србије”, број 65/13, 13/16 и 98/16 Одлука УС РС), као и члана 14. став 1. тачка б. и
члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине
Мајданпек (”Службени лист општине Мајданпек“,
број 7/08) Скупштина општине Мајданпек, на
седници оджаној дана 28.11. 2018 године, донела
је
ОДЛУКУ
о радном времену угоститељских, трговинских
и занатских објеката
на територији општине Мајданпек
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се радно време
угоститељских, трговинских и занатских објеката и
објеката за приређивање игара за забаву на
територији Општине Мајданпек (у даљем тексту:
радно време).
Угоститељски објекат је функционално
повезан, посебно уређен и опремљен простор који
испуњава прописане минималне техничке и
санитарно-хигијенске
услове
за
пружање
угоститељских услуга, односно за обављање
угоститељске делатности.
1) Угоститељским објектом, у смислу ове
Одлуке сматрају се:
а) Угоститељски објекти за смештај, а то
су: хотел, мотел, туристичко насеље, камп,
пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа,
апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство,
ловачка вила, кућа или колиба и други објекти за
пружање услуга смештаја, у којима се пружају
услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге
уобичајене у угоститељству или само услуге
смештаја.
б) Угоститељски објекти за пружање
услуга исхране и пића, а то су: ресторан, кафана,
бар, објекат брзе хране, покретни објекат,
гостионица, крчма, коноба, механа, национална
кућа, чарда, ресторан домаће кухиње, таверна,
кафетерија,
пицерија,
печењара,
грил,
ћевабџиница,
рибљи
грил,
пилећи
грил,
роштиљница, пивница, кафе посластичарница,
палачинкарница, кафе, чајџиница, бифе, бистро,
биртија, аперитив бар, кафе бар, коктел бар,
сендвич бар, салат бар, еспресо бар, снек бар,
диско бар, ноћни бар, дансинг бар, кабаре бар,
објекти у којима се припремају и услужују топла и
хладна јела и напици, точе и служе алкохолна и
безалкохолна пића, као и објекти у којима се
пружају услуге забаве и приређују артистички,
кабаре и музички програми и други објекти.
в) Кетеринг објекти су објекти у којима се
припрема храна, пиће и напици, по утврђеним
стандардима, ради услуживања и потрошње на
другом месту.
Трговинским објектом у смислу ове одлуке
сматрају се објекти за обављање промета
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прехрамбених и непрехрамбених производа (СТР,
самоуслуге,
тржни
центри,
робне
куће,
стоваришта грађевинског, огревног и отпадног
материјала, продавнице намештаја, конфекције,
дуванских производа, новина и сл.).
Занатским објектом у смислу ове одлуке
сматрају се објекти за обављање занатских
делатности и пружање занатских услуга (занатске
радње,
пекарске
радње,
фризерске,
козметичарске и кројачке радње, сервиси за
поправку, одржавање и прање моторних возила и
сличне радње и сервиси).
Објектом за приређивање игара за забаву
у смислу ове одлуке сматрају се објекти,
просторије или простор у коме се приређују игре
за забаву (на компјутерима, на флиперима, на
билијару и објекти сличног карактера).
Одредбе ове одлуке односе се и на
удружења, политичке странке и спортске
организације, које пружају угоститељске услуге,
играонице за децу, као и на сале регистроване за
издавање, а у којима се одржавају свадбе,
прославе рођендана, матура и друге прославе.

Члан 6.
Изузетно од става 1. члана 5. ове Одлуке,
на писани захтев, ноћни бар, диско бар, дансинг
бар и кабаре бар могу да раде сваког дана од
06,00 до 24,00 часа наредног дана, изузев петка и
суботе када могу да раде од 06,00 до 01,00 часа
наредног дана, уколико је угоститељски објекат
који
је
регистрован
за
обављање
ове
угоститељске делатности саграђен од материјала
који обезбеђује одговарајућу топлотну, звучну и
хидроизолацију и који испуњава услове у погледу
градње, санитарне, против пожарне заштите,
услове заштите на раду и заштите животне
средине, прописане за ту врсту и намену објеката.
Испуњеност услова из става 1. овог члана
решењем утврђује Одељење за урбанизам,
грађевинарство,
стамбено-комуналне
и
инспекцијске послове, на основу грађевинске
дозволе, употребне дозволе и других доказа за
које службено лице оцени да су потребни.
Решење из претходног става доноси
Одељење
за
урбанизам,
грађевинарство,
стамбено-комуналне и инспекцијске послове у
року од 15 дана од дана подношења захтева.

Члан 2.
Под радним временом у смислу ове
одлуке,
подразумева
се
време
у
коме
угоститељски, трговински и занатски објекти и
објекти за приређивање игара за забаву, могу да
раде, односно обављају своју делатност.

Члан 7.
Угоститељски објекти за смештај, у
деловима у којима се пружају услуге смештаја,
могу да раде свакога дана без ограничења од
00,00 до 24,00 часа,.

Члан 3.
Рад у угоститељском, трговинском и
занатском објекту и објекту за приређивање игара
за забаву, мора бити организован на такав начин
да се не ремети јавни ред и мир.
Члан 4.
У оквиру радног времена уређеног овом
одлуком, правно лице, односно предузетник, који
обавља угоститељску, трговинску, занатску
делатност и делатност приређивања игара за
забаву, утврђује распоред, почетак и завршетак
радног времена.
Радно
време
и
нерадни
дан
угоститељског, трговинског и занатског објекта и
објекта за приређивање игара за забаву, и
обавештење о привременој обустави вршења
делатности, мора бити видно истакнуто на
улазним вратима објекта и мора се поштовати.

Члан 8.
У летњој или зимској башти угоститељског
објекта,
односно
другом
отвореном
или
затвореном простору, музички програм се може
изводити сваког дана у времену од 18,00 до 23,00
часа, а петком и суботом од 18,00 до 24,00 часа
Примењујући став 1. овог члана, летње
или зимске баште, односно други отворени или
затворени простор може да ради најдуже до 24
часа сваког радног дана, а петком и суботом
најдуже до 01,00 часа.
У оквиру летње или зимске баште,
затвореног или отвореног угоститељског објекта,
може се емитовати музика или изводити музички
или забавни програм, само под условом да је
ниво буке у дозвољеним границама и то:

зона

Намена простора

II. РАДНО ВРЕМЕ
Члан 5.
Угоститељски објекти за пружање услуга
исхране и пића могу да раде сваког дана од 06,00
до 24,00 часа, изузев петка и суботе када могу да
раде од 06,00 до 01,00 часа наредног дана.
За
време
следећих
празника:
новогодишњи празници (31.децембар, 1. и 2.
јануар), за дане православне Нове године (13. и
14. јануар), празник рада (1. мај), у дане празника
насељеног места (сеоска слава или сеоски
вашар) који је одређен Статутом Месне заједнице,
угоститељски објекти могу да раде од 06,00 до
04,00 часа наредног дана.

ниво буке у dB (А)
за дан и
вече
за ноћ
односно у
или у
радно
време
време
одмора

1.

Подручја за одмор и
рекреацију,
болничкезоне и
опоравилишта,
културно-историјски
локалитети, велики
паркови

50

40

2.

Туристичка подручја,
кампови и школске зоне

50

45

3.

Чисто стамбена подручја

50

45
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Градски центар, занатска,
трговачка,
административно-управна
зона са становима, зона
дуж аутопутева,
магистралних и градских
саобраћајницама

Индустријска, складишна
и сервисна подручја и
транспортни терминали
без стамбених зграда

50

45
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комуналне и инспекцијске послове, Општинске
управе опшине Мајданпек, преко комуналног
инспектора и инспектора заштите животне
средине.
IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

50

45

На граници ове
зоне бука не сме
прелазити
граничну вредност
у зони са којом се
граничи

Уколико је је угоститељски, занатски и
трговински објекат смештен у затвореном
простору у стамбеној згради ниво буке у време
одмора не сме прећи граничну вредност од 30 ДБ.
Члан 9.
На образложени захтев правног лица,
односно предузетника који обављају угоститељску
делатност, Општинска управа- Одељење за
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне
и
инспекцијске
послове
може
одобрити
угоститељском објекту дуже радно време,
поводом
организовања
свадби,
прослава
рођендана, матура и других прослава, с тим да
оно не може трајати дуже од 04,00 часа наредног
дана и под условом да подносилац захтева
обезбеди заштиту јавног реда и мира.
Захтев из претходног става подноси се
најкасније три дана пре датума за који је
продужење потребно.
Захтев из става 1. овог члана садржи:
- назив подносиоца захтева,
- назив организатора прославе,
- место, време и повод одржавања.
Подносиоцу захтева из става 1. овог члана
неће се одобрити дуже радно време у колико је у
последња три месеца, која претходе подношењу
захтева, против истог поднета прекршајна пријава
због поступања супротног одредбама ове одлуке.
Члан 10.
Трговински објекти могу да раде свакога
дана од 00,00 до 24,00 часа.
Члан 11.
Занатски објекти радно време уређују
самостално и морају се истог придржавати.
Члан 12.
Објекти за приређивање игара за забаву
могу да раде сваког дана од 08,00 до 23,00 часа.
III. НАДЗОР
Члан 14.
Послове инспекцијског надзора над
применом одредаба ове одлуке врши Одељење
за
урбанизам,
грађевинарство,
стамбено-

Члан 15.
Новчаном казном од 150.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице:
1. ако угоститељску делатност обавља у
радно време супротно радном времену из члана
5. става 1. ове одлуке,
2. ако пружа услуге припремања и продаје
брзе хране, безалкохолних пића и напитака у
време супротно одредби члана 5. став 2. ове
одлуке,
3. ако пружа угоститељске услуге за време
новогодишњих празника (1. и 2. јануар), на први
дан православне Нове године (14. јануар),
празника рада (1. мај), први дан православног и
католичког Божића (7. јануар и 25. децембар) и
Васкрса, супротно одредбама члана 5. став 3. ове
одлуке,
4. ако не обезбеди поштовање јавног реда
и мира при обављању угоститељске делатности у
дане празника из члана 5. став 4. ове одлуке,
5. ако обавља угоститељску делатност у
ноћном бару, диско бару, дансинг бару и кабаре
бару у радно време како је то уређено чланом 6.,
без претходно прибављеног решења из члана 6.
став 3. ове Одлуке.
6. ако извођење музичког програма у
летњој башти организује у време супротно
одредбама члана 8. став 1. ове одлуке,
7. ако летња башта ради дуже од времена
утврђеног чланом 8. став.2,
8. ако у оквиру затвореног угоститељског
објекта, емитује музику или изводи музички или
забавни програм, а угоститељски објекат није
саграђен од материјала који обезбеђује звучну
изолацију и заштиту од недозвољеног нивоа буке,
свих који живе у непосредној близини ( члан 8.
став 3),
9. ако не прибави одобрење за дуже радно
време
угоститељског
објекта,
поводом
организовања свадби, прослава рођендана,
матура и других прослава и не придржава се
истог, на начин како је то уређено одредбама
члана 9. став 1. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се предузетник новчаном казном у износу
од 75.000,00 динара.
Члан 16.
Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице:
1. ако се не придржава распореда, почетка
и завршетка радног времена одређеног у складу
са чланом 10. ове одлуке,
2. ако се не придржава распореда,
почетка, и завршетка радног времена које су
уредили самостално (члан 11. ове одлуке),
3. ако се не придржава распореда,
почетка, и завршетка радног времена одређеног у
складу са чланом 12. ове одлуке.
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За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се предузетник новчаном казном у износу
од 30.000,00 динара.
Члан 17.
Новчаном казном од 30.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако радно
време угоститељског, трговинског и занатског
објекта и објекта за приређивање игара за забаву,
и обавештење о привременој обустави вршења
делатности, не истакне на видно место на
улазним вратима објекта и не поштује га (члан 4.
став 2. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се предузетник новчаном казном у износу
од 30.000,00 динара.
V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о радном времену угоститељских,
трговинских и занатских објеката на територији
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 4/2010, 8/2010).
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-74/6 од 28. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић с.р.
____________
1827
Скупштина
општине
Мајданпек,
на
седници одржаној дана 28.11.2018. године, на
основу члана 46. Закона о јавним предузећима
(''Сл. гласник РС'', број 15/16) и члана 39. став 1.
тачка 10) Статута општине Мајданпек (''Сл. лист
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о резрешењу директора Јавног предузећа за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек
I
РАЗРЕШАВА
СЕ
Иван
Николић
досадашње дужности директора у Јавном
предузећу за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 74/7 од 28. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић,с.р.
____________

3. децембар 2018.

1828
Скупштина
општине
Мајданпек,
на
седници одржаној дана 28.11.2018. године, на
основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(''Сл. гласник РС'', број 15/16) и члана 39. став 1.
тачка 10) Статута општине Мајданпек (''Сл. лист
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о инемовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за грађевинско земљиште и
путеве Мајданпек
I
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Дејан
Младеновић,
дипломирани машински инжењер из Мајданпека
за вршиоца дужности директора у Јавном
предузећу за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек, до доношења Одлуке о именовању
директора по конкурсу а најдуже до годину дана.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 74/7-1 од 28.11.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић,с.р.
____________
1829
Скупштина
општине
Мајданпек,
на
седници одржаној дана 28.11.2018. године, на
основу члана 17. став 3. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16)
и члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и
члана Надзорног одбора
Јавног предузећа за стамбене услуге
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ досадашње дужности
у Надзорном одбору Јавног предузећа за
стамбене услуге Мајданпек, и то:
1) председник:
Дарко Извонар
2) члан:
Драган Николић
II
У Надзорни одбор Јавног предузећа за
стамбене услуге Мајданпек именују се, и то:
1) председник:
Драгослав Мунћан
2) члан:
Дејан Трифуновић
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III
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 74/8-1 од 28. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић,с.р.
____________
1830
На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04,
36/09, 36/09 - др.зaкoн, 72/09 - др.зaкoн, 43/11-oдлукa УС, 14/16 и 76/18), члана 7. Одлуке о буџетском фонду за
заштиту животне средине општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 16/09) и члана 64.
Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), Општинско веће општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 06.11.2018. године, донело је
ПРОГРАМ
о изменама и допунама програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Мајданпек за
2018. годину
I
У Програму о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мајданпек за
2018.годину („Службени лист општине Мајданпек“, број 12/18) тачка II мења се и гласи:
„Средства Фонда из тачке I овог програма, у укупном износу од 45.650.000,00 динара, планирана су
Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Мајданпек за 2018.годину ("Службени лист општине
Мајданпек", бр. 17/18) у делу:
 Раздео 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА (0401 – ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТA ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ)
и оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по Одлуци о накнади за
заштиту и унапређивање животне средине (''Сл. лист општине Мајданпек'', бр. 4/10).“
II
У Програму о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мајданпек за
2018.годину („Службени лист општине Мајданпек“, број 12/18) тачка III мења се и гласи:
„Средства Фонда из тачке II овог програма користиће се наменски за финансирање обавеза локалне
самоуправе утврђених законом из области заштите животне средине, и то:

Р.бр

Активност

1.
1)

Унапређење интeгрaлнoг система управљања отпадом
Набавка специјализоване опреме складу са потребама комуналних
предузећа
 Чистилица – специјализовано возило за чишћење са опремом
за одржавање путева ......................................................................
 Возило – камион за сакупљање, одвожење и одлагање
некомуналног отпада (амбалажни, кабасти, грађевински и
остали неопасни отпад)...............................................................
 Комбинована машина за одржавање градске депоније и
уклањање дивљих депонија ..........................................................
 Камион цистерна зa прaњe свих врстa сaoбрaћajницa ...............
 Робот – мини утоваривач са прикључном опремом ...................
Укупно за 1.

2.
1)
2)

Уређење и развој јавних и других површина и објеката
Уклањање постојећих дивљих сметлишта (кабаст отпад, напуштена
возила) на територији општине .................................................................
Изградња система префилтрације у фабрици воде у Доњем
Милановцу у циљу смањења захватања сирове воде из реке Дунав .....
Укупно за 2.

Износ (динара)

5.000.000,00

4.500.000,00
8.000.000,00
12.000.000,00
7.000.000,00
36.500.000,00

500.000,00
4.150.000,00
4.650.000,00
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Решавање проблема управљања отпадом на регионалном нивоу
Активности за потребе изградње регионалне санитарне депоније у складу са
прописима ...................................................................................
Укупно за 3.

2.000.000,00
2.000.000,00

Израда пројектно-техничке документације у складу са планским и
секторским
стратешким
документима
(локални,
регионални,
национални)
Израда Ситуационог плана (геодетско снимање терена и израда катастарскотопографске подлоге) за потребе израде пројектне документације
(реконструкција постројења топлане у Мајданпеку са заменом рада котлова
на
мазут
котловима
на
дрвну
биомасу)
.......................................................................................................................
Укупно за 4.

2.500.000,00
2.500.000,00

Укупно

45.650.000,00

IV
Програм о изменама и допунама програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Мајданпек за 2018.годину доставити надлежном Министарству за давање сагласности.
V
По прибављеној сагласности из тачке IV, Програм објавити у „Службеном листу општине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-67/3 од 06.11.2018.године
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Поповић, с.р.
____________
1831
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник Републике Србије'', број
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) , члана 25 и члана 26.. Одлуке о стипендирању ученика и студената (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 29/15, 31/16 и 39/17), Председник општине Мајданпек донео је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању висине ученичких и студентских стипендија
у школској 2018/2019. години
I
Утврђује се висина ученичких и студентских стипендија за школску 2018/2019. годину и то:
1) 20.719,80 динара, за изузетно надарене студенте;
2) 16.115,40 динара, за одличне студенте и изузетно надарене ученике;
3) 13.813,20 динара, за одличне ученике и студенте из члана 13. став 3. Одлуке о стипендирању ученика
и студената;
4) 11.511,00 динара, за ученике из члана 13. став 3. 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.
Висина једногодишње стипендије за ученике и студенте једнака је висини утврђеној одредбама става 1. за
ученике, односно студенте из члана 13. став 3. Одлуке о стипендирању ученика и студената.
II
Висина стипендије из члана I утврђује се у процентуалном (%) износу од усклђеног динарског неопорезивог
износа стипендије ученика и студената.
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: 670-10/2018 од 28. новембар 2018. године
ПРEДСEДНИК,
Драган Поповић, с.р.
_________
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