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1836
Општинско веће општине Мајданпек на
седници одржаној дана 18. децембра 2018.
године, на основу члана 64. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08) члана 18, 26. и 27. Закона о јавној
својини (''Службени гласник РС'', број 72/11, 88/13,
105/14) као и чланова 3 и 4. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 3/15), и захтева Дома
здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек, донело
је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку
Управног одбора
''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног
одбора Дома здравља ''Др Верољуб Цакић''
Мајданпек, бр 1657 од 14.12.2018. године о
давању у закуп пословног простора у улици 28.
марта бр 21 Апотекарској установи која има
закључен уговор са РФЗО за издавање лекова на
рецепт уз услов да закупац преузме све
запослене који тренутно раде за Апотекарску
установу Бор, у апотеци у Мајданпеку.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Одлуку доставити: Дому здравља ''Др
Верољуб Цакић'', архиви СО Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број:06-81/15 од 18. децембра 2018.године
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Поповић, с.р.
_________
1837
На
основу
члана
13.
Зaкoна
o
пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу
("Сл. глaсник РС", бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015
и 101/2016), чланова 64-67. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13,
142/14, 68/15 - др. зaкoн и 103/15), чланова 27.
став 1 и 64. Статута Општине Мајданпек
(„Службени лист Општине Мајданпек“ број 7/08),
Општинско веће Општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 18. децембра 2018.године, донело
је

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

ОДЛУКУ
изменама и допунама одлуке о буџетском
фонду за пољопривреду и рурални развој
општине Мајданпек
Члан 1.
У Одлуци о буџетском фонду за
пољопривреду и рурални развој општине
Мајданпек ( „Службени лист општине Мајданпек“
број 2/2018) у члану 6. став 2 мења се и гласи:
„Програм доноси Општинско веће општине
Мајданпек најкасније до 31.јануара за текућу
годину.“
После става 2, додаје се нови став 3, који
гласи:
„Утврђени Програм
се доставља
министарству
надлежном
за
послове
пољопривреде и рурални развој за давање
сагласности. По добијању сагласности, објављује
се у "Службеном листу општине Мајданпек", на
интернет страници општине (www.majdanpek.rs) и
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.“
Досадашњи став 3 постаје став 4.
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
„Општинско веће општине Мајданпек,
најкасније до 31.марта текуће године, усваја
Извештај о спровођењу мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја за
претходну годину и доставља министарству
надлежном за послове пољопривреде и рурални
развој.“
Члан 3.
Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-81/16 од 18. децембра 2018.године
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Поповић, с.р.
_________
1838
На основу члана 27. став 10, члана
28.став 2. и члана 34. став 1. и став 3. Закона о
јавној својини (''Службени гласник Републике
Србије'', број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др.
закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 6. и члана 7.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари
у јавној својини, односно
прибављања и уступања
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искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Службени гласник Републике
Србије'', број 16/18), члана 64. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек,
број 7/08) и члана 23. члана 24. члана 25. и члана
26. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 3/15),
Општинско веће општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 18.децембра 2018. године, донело
је
ОДЛУКУ
о покретању поступка давањa у закуп
непокретности – пословног простора
у јавнoj својини општине Мајданпек путем
јавног надметања
Члан 1.
Покреће се поступак давања у закуп
непокретности у јавној својини општине Мајданпек
и то пословног простора кога чини објекат
угоститељства – ресторан у улици Пролетерска у
Мајданпеку.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даје
се у закуп у поступку јавног надметања путем
јавног оглашавања на одређено време од 5
година.
Члан 3.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке
чини објекат угоститељства, површине 79,93 m²
који се налази на катастарској парцели број 71 КО
Мајданпек уписаној у лист непокретности број 179
КО Мајданпек,.
Подови у просторијама ресторана су са
подном облогом од керамичких плочица осим у
остави која је без подне облоге (бетон). Зидови и
плафони су малтерисани, глетовани и обојени. У
купатилу и кухињи зидови су делимично обложени
керамичким плочицама. Инсталације струје, воде
и канализације су изведене и прикључене.
Столарија је комплетно уграђена. Фасада на
објекту је комплетно завршно обрађена. Кровна
конструкција је дрвена, а кровни покривач je oд
салонит плоча. Олучне хоризонтале и вертикале
су изведене.
Члан 4
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даће
се у закуп применом критеријума највише
понуђене закупнине, полазећи од процењене
тржишне висине закупнине коју утврди порески
или други надлежни орган, у складу са Законом у
јавној својини.
Члан 5.
Формира се Комисија за давања у закуп
непокретности из члана 1. ове одлуке која ће по
окончаном поступку јавног надметања, Записник
са
одговарајућим
предлогом
за
избор
најповољнијег понуђача, доставити Општинском
већу Општине Мајданпек, у следећем саставу:
1. Иван Грмуша, председник;

2.
3.
4.
5.
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Лидија Бинђеско, члан;
Гордана Николић, члан;
Илија Милојевић, члан;
Mаша Митровић, члан.

Члан 5.
Решење о давању у закуп непокретности
из члана 1. ове Одлуке донеће Општинско веће
општине Мајданпек.
Члан 6.
У поступку давања у закуп непокретности
из члана 1. ове Одлуке у свему поступити према
одредбама Закона о јавној својини, Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда и Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Мајданпек.
Члан 7.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 463-25 од 18. децембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Поповић, с.р.
_________
1839
На основу члана 64. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08) а у вези члана 18, 26. и 27. Закона о
јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/11,
88/13, 105/14) као и чланова 4,5 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 седници одржаној дана 18.
децембра 2018. године, донело је
ОДЛУКУ
о давању на коришћење ЈКП ''Доњи
Милановац'' из Доњег Милановца
непокретности у јавној својини општине
Мајданпек
Члан 1.
Овом Одлуком ЈКП ''Доњи Милановац''
Доњи Милановац'', даје се на коришћење и
управљање, без накнаде на период од 10 година,
ради обављања делатности за које је основано,
непокретности
у
јавној
својини
општине
Мајданпек, са правом уписа права коришћења у
јавну евиденцију о непокретностима и правима на
њима и то: део КП. Бр. 4303 КО Доњи Милановацу
у површини од 4 ара.
Члан 2.
ЈКП ''Доњи Милановац'' има право да
непокретност из члана 1. ове Одлуке држи и да је
користи у складу са природом и наменом
непокретности, да је да у закуп и да њоме
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области.
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Члан 3.
Након прибављања мишљења лица
овлашћеног за заштиту имовинских права и
интереса општине Мајданпек закључиће се
Уговор о преносу права коришћења на
непокретности из члана 1. ове Одлуке, којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе између
општине Мајданпек, као носиоца права јавне
својине и јавног комуналног предузећа, као
носиоца права коришћења.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број:463-26 од 18. децембра 2018.године
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Поповић, с.р.
_________
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