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ЦЕНА:
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2050
Општинско веће општине Мајданпек, на
основу члана 101. Закона о општем управном
поступку ("Службени гласник Републике Србије", бр.
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 64.
Статута општине Мајданпек („Службени лист
општине Мајданпек“, број 7/08 и 42/18), на седници
одржаној дана 01. новембра 2019 године, донело је:
РЕШЕЊЕ
о обустави поступка за отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини општине Мајданпек
Члан 1.
ОБУСТАВЉА
се
поступак
отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини Општине
Мајданпек и то катастарске парцеле број 4106/1, у
уделу 1/1, површине 37546 m² уписане у лист
непокретности број 1027 КО Клокочевац, јавним
надметањем, покренут Одлуком о покретању
поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини општине Мајданпек јавним надметањем,
број 463-25/2019 од 11. септембра 2019. године.
Члан 2..
Овo решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
Члан 3.
Ово решење доставити Комисији за отуђење
и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини општине Мајданпек и архиви Општинског
већа.
Образложење
Општинско веће општине Мајданпек на
седници одржаној дана 11.09.2019. године донело је
Одлуку о покретању поступка отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини општине Мајданпек
јавним надметањем, број 463-25/2019 од 11.
септембра 2019. године.
Према овој одлуци предмет отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини општине
Мајданпек су кп.бр. 4106/1, у уделу 1/1, површине
37546 m² уписане у лист непокретности број 1027
КО Клокочевац, за потребе изградње објекта центра
за производњу и дистрибуцију дрвне сечке.
Како је Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. септембра 2019. године,
донела је нову Одлуку о грађевинском земљишту
потребно
је
обуставити
поступак
отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини општине
Мајданпек јавним надметањем из разлога што није у
складу са спровођењем поступка према новој
одлуци.

С обзиром да Комисија
за отуђење и
давање у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини општине Мајданпек није поднела захтев за
достављање података о тржишној вредности
непокретности која је предмет отуђења као и да није
утврдила текст Огласа о спровођењу поступка
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
општине Мајданпек, донето је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се покренути управни
спор тужбом код надлежног суда, у року од 30 дана
од дана уручења овог решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 463-25/2019 од 11. новембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
____________
2051
Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 1. новембра 2019. године,
на основу члана 12. Одлуке о стипендирању
ученика и студената ("Службени лист општине
Мајданпек", број: 34/19), донело је
ОДЛУКУ
о броју и структури стипендија за школску
2019/2020. годину
1. Овом Одлуком утврђује се број и структура
општинских стипендија за школску 2019./2020.
годину.
2. У школској 2019./2020. години општина
Мајданпек доделиће 20 стипендија, и то:
1) једну стипендију за изузетно надарене
ученике;
2) једну стипендију за изузетно надарене
студенте;
3) седам стипендије за одличне ученике;
4) девет стипендија за одличне студенте;
5) једну стипендију ученику из осетљивих
друштвених група;
6) једну стипендију студенту из осетљивих
друштвених група.
3. За стипендирање ученика и студената у
буџету општине Мајданпек планираће се, у Разделу
3. за Програм 16. "Политички систем локалне
самоуптаве",
програмску
активност
"
Функционисање извршних и законодавних органа",
на име накнада из буџета за образовање, средства
у износу не мањем од 4.750.000,00 динара.
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Мајданпек, док је тачком 5. диспозитива решења
4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
било прописано да ће уколико именовани не
дана објављивања у "Службеном листу општине
закључе уговор у наведеном року, Општинско веће
Мајданпек".
поништити ово решење.
У поступку поништаја, поступајући по
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
захтеву Комисије за отуђење и давање у закуп
Број: 670-8/1 од 01. новембра 2019. године
грађевинског земљишта у јавној својини, ЈП за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек је
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
доставило Извештај о закљученим уговорима о
Драган Поповић, с.р.
отуђењу грађевинског земљишта за период од 2015
__________
до 2019. године, број 526 од 10.09.2019. године, на
2052
основу кога је Комисија на својој седници одржаној
На основу члана 26. Одлуке о грађевинском
дана 30.10.2019. године констатовала да Љубиша
земљишту (''Службени лист општине Мајданпек'',
Јовановић, Јадранка Мораревић и Јасмина
број 14/10) и предлога Комисије за отуђење и
Николић, из Доњег Милановца, као власници
давање у закуп грађевинског земљишта у јавној
објекта нису поступили по Решењу о отуђењу
својини, у поступку поништаја решења о отуђењу
грађевинског земљишта IV Бр. 463-14/2017-04 од
грађевинског земљишта, Општинско веће општине
30.06.2017. године, односно нису закључили уговор
Мајданпек на својој седници одржаној дана 01.
о отуђењу грађевинског земљишта са Јавним
новембра 2019. године, донело је
предузећем за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек, у року од 30 дана од дана
РЕШЕЊЕ
правноснажности решења. Решење је постало
правноснажно 04.08.2017. године.
1. ПОНИШТАВА СЕ Решење Општинског
Одредбом члана 26. став 1. Одлуке о
већа општине Мајданпек о отуђењу грађевинског
грађевинском земљишту (''Службени лист општине
земљишта непосредном погодбом, у површини од
Мајданпек'', број 14/2010) која је била на снази у
193 m² који представља деo катастарске парцеле
време доношења Решења о отуђењу грађевинског
број 3919/1 КО Доњи Милановац уписане у лист
земљишта дана 30.06.2017. године, прописано је да
непокретности бр.1517 КО Доњи Милановац, IV Бр.
се о отуђењу или давању у закуп грађевинског
463-14/2017-04 од
30.06.2017. године, као
земљишта у јавној својини, закључује уговор између
земљиште за редовну употребу објекта донето у
лица коме се земљиште отуђује односно даје у
поступку утврђивања земљишта за редовну
закуп и Јавног предузећа за грађевинско земљиште
употребу објекта и формирања катастарске
и путеве Мајданпек, у року од 30 дана од дана
парцеле, по захтеву сувласника објекта, Љубише
правноснажности решења, док је одредбом става 3.
Јовановић, Јадранке Мораревић и Јасмине Николић
истог члана ове Одлуке прописано да ако лице коме
из Доњег Милановца, ул. Капетана Мише број 40.
се грађевинско земљиште у јавној својини отуђује
2.
Ово решење објавити у „Службеном
не закључи уговор у року из става 1. овог члана,
листу општине Мајданпек“ и на огласној табли
Општинско веће поништава решење.
Општинске управе.
Осим тога, истоветне одредбе садржи и
Образложење
Одлука о грађевинском земљишту (''Службени лист
Општинско
веће
општине
Мајданпек,
општине Мајданпек'', број 34/2019) која је ступила на
поступајући по захтеву Љубише Јовановића,
снагу 08.10.2019. године. Наиме, чланом 33. став 1.
Јадранке Мораревић и Јасмине Николић, из Доњег
ове Одлуке прописано је да се уговор о отуђењу
Милановца, ул. Капетана Мише број 40. за
грађевинског земљишта закључује са лицем коме се
прибављање грађевинског земљишта у јавној
отуђује грађевинско земљиште, у року од 30 дана од
својини, на основу члана 70. и члана 100. Закона о
дана достављања решења о отуђењу, док је чланом
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број
36.став 2. исте одлуке прописано да ако лице коме
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
се грађевинско земљиште у јавној својини отуђује
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
не закључи уговор у року утврђеном у члану 33. ове
одлука УС и 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и
одлуке, Општинско веће поништава решење.
145/2014), члана 24. 31. 32. и 33. Одлуке о
Имајући у виду наведено, Општинско веће
грађевинском земљишту (''Службени лист општине
на својој седници од 01. 11. 2019. године, по
Мајданпек'', број 14/2010) и предлога Комисије за
разматрању свих списа, уважавајући
предлог
отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у
Комисије, донело је решење као у диспозитиву.
јавној својини,
на својој седници одржаној
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
30.06.2017. године, донело је Решење о отуђењу
Против
овог решења може се тужбом покренути
грађевинског земљишта у површини од 193 m²
управни спор пред надлежним судом, у року од 30
непосредном погодбом у поступку утврђивања
дана од дана уручења овог решења.
земљишта за редовну употребу објекта и
формирања катастарске парцеле број 3919/1 КО
Доњи Милановац, укупне површине 232 m² уписане
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
у лист непокретности бр.1517 КО Доњи Милановац.
- Љубиши Јовановић, из Доњег Милановца, ул.
Тачком 2. и 4. диспозитива овог решења
Капетана Мише број 40.
утврђена је тржишна цена земљишта које је било
Јадранки Мораревић из Доњег Милановца, ул.
предмет отуђења и обавеза именованих да у року
Капетана Мише број 40
од 30 дана од дана правноснажности истог закључе
уговор о отуђењу грађевинског земљишта са Јавним
предузећем за грађевинско земљиште и путеве

3

БРОЈ 37

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

- Јасмини Николић из Доњег Милановца, ул.
Капетана Мише број 40
- Зорану Топаловићу, лице овлашћено за заштиту
права и интереса општине Мајданпек;
- ЈП за грађевинско земљиште и путеве,
Мајданпек;
- Архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
IV Број: 463-14/2017-04 од 01.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2053
На основу члана 26. Одлуке о грађевинском
земљишту (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 14/10) и предлога Комисије за отуђење и
давање у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини, у поступку поништаја решења о отуђењу
грађевинског земљишта, Општинско веће општине
Мајданпек на својој седници одржаној дана 01.
новембра 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. ПОНИШТАВА СЕ Решење Општинског
већа општине Мајданпек о отуђењу грађевинског
земљишта непосредном погодбом, у површини од
59 m² испод објекта који се налази на делу
катастарске парцеле бр. 817/3 КО Мајданпек
уписане у лист непокретности број 179 КО
Мајданпек, IV Бр. 463-25/2016-04 од 30.06.2017.
године, као земљиште за редовну употребу објекта,
донето по захтеву Маринковић Владимира из
Мајданпека, ул. Карађорђева бр. 8/2, ради
прибављања грађевинске дозволе у поступку
легализације бесправно саграђеног објекта.
2. Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Мајданпек“ и на огласној табли
Општинске управе.
Образложење
Општинско
веће
општине
Мајданпек,
поступајући по захтеву Владимира Маринковића из
Мајданпека,
ул.
Карађорђева
бр.
8/2,
за
прибављање грађевинског земљишта у јавној
својини у поступку легализације бесправно
саграђеног објекта, на основу члана 70. и члана 100.
Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'',
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС и 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и
145/2014), члана 24. 31. 32. и 33. Одлуке о
грађевинском земљишту (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 14/2010) и предлога Комисије за
отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини,
на својој седници одржаној
30.06.2017. године, донело је Решење о отуђењу
грађевинског земљишта у површини од 59 m² испод
објекта непосредном погодбом ради прибављања
грађевинске дозволе у поступку легализације
бесправно саграђеног објекта на делу катастарске
парцеле бр. 817/3 КО Мајданпек уписане у лист
непокретности број 179 КО Мајданпек.
Даље, тачком 2. и 4. диспозитива овог
решења утврђена је тржишна цена земљишта које је

04. новембар 2019.

било предмет отуђења и обавеза именованог да у
року од 30 дана од дана правноснажности истог
закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта
са Јавним предузећем за грађевинско земљиште и
путеве Мајданпек, док је тачком 5. диспозитива
решења било прописано да ће уколико именовани
не закључи уговор у наведеном року, Општинско
веће поништити ово решење.
У поступку поништаја, поступајући по
захтеву Комисије за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини, ЈП за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек је
доставило Извештај о закљученим уговорима о
отуђењу грађевинског земљишта за период од 2015
до 2019. године број 526 од 10.09.2019. године, на
основу кога је Комисија на својој седници одржаној
дана 30.10.2019. године констатовала да Владимир
Маринковић, као власник објекта није поступио по
Решењу о отуђењу грађевинског земљишта IV Бр.
463-25/2016-04 од 30.06.2017. године, односно није
закључио уговор о отуђењу грађевинског земљишта
са Јавним предузећем за грађевинско земљиште и
путеве Мајданпек, у року од 30 дана од дана
правноснажности решења. Решење је постало
правноснажно 04.08.2017. године.
Одредбом члана 26. став 1. Одлуке о
грађевинском земљишту (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 14/2010) која је била на снази у
време доношења Решења о отуђењу грађевинског
земљишта дана 30.06.2017. године, прописано је да
се о отуђењу или давању у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини, закључује уговор између
лица коме се земљиште отуђује односно даје у
закуп и Јавног предузећа за грађевинско земљиште
и путеве Мајданпек, у року од 30 дана од дана
правноснажности решења, док је одредбом става 3.
истог члана Одлуке прописано да ако лице коме се
грађевинско земљиште у јавној својини отуђује не
закључи уговор у року из става 1. овог члана,
Општинско веће поништава решење.
Осим тога, истоветне одредбе садржи и
Одлука о грађевинском земљишту (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 34/2019) која је ступила на
снагу 08.10.2019. године. Наиме, чланом 33. став 1.
ове Одлуке прописано је да се уговор о отуђењу
грађевинског земљишта закључује са лицем коме се
отуђује грађевинско земљиште, у року од 30 дана од
дана достављања решења о отуђењу, док је чланом
36.став 2. исте одлуке прописано да ако лице коме
се грађевинско земљиште у јавној својини отуђује
не закључи уговор у року утврђеном у члану 33. ове
одлуке, Општинско веће поништава решење.
Имајући у виду наведено, Општинско веће
на својој седници од 01. 11. 2019. године, по
разматрању свих списа, уважавајући
предлог
Комисије, донело је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се тужбом покренути
управни спор пред надлежним судом, у року од 30
дана од дана уручења овог решења.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
- Маринковић Владимиру из Мајданпека, ул.
Карађорђева бр. 8/2;
- Зорану Топаловићу, лице овлашћено за заштиту
права и интереса општине Мајданпек;
- ЈП за грађевинско земљиште и путеве,
Мајданпек;
- Архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
IV Број: 463-25/2016-04 oд 01.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2054
На основу члана 64. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
бројеви 7/08 и 42/18), Одлуке о буџету општине
Мајданпек за 2019. годину (''Службени лист општине
Мајданпек'', бројеви 41/18, 17/19 и 33/19), члана 5.
Одлуке о образовању буџетског фонда за
спровођење
програма
активне
политике
запошљавања Општине Мајданпек („Службени лист
општине Мајданпек“, бројeви 40/16 и 8/19), а у
складу Локалним акционим планом запошљавања
општине Мајданпек за 2019.годину („Службени лист
општине Мајданпек“ број 10/19) и по прибављеном
мишљењу Савета за запошљавање општине
Мајданпек број 06-25/2019-03 од 30.10.2019. године,
Општинско веће Општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 01. новембра 2019.године донело је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Продужава се
до
31.12.2019.године
спровођење следећих јавних радова
Jaвни рaд
Санација,
реконструкција и
уређење
инфраструктуре
Замена старе
водоводне мреже
у Доњем
милановцу
Уређење и
одржавање јавних
површина
и јавних објеката
од општег интереса
Уређење и
одржавање јавних
површина
у Доњем
Милановцу

Послодавац
– извођач
јавног рада

Уговор о
спровођењу
јавног рада

ЈП „Водовод“
Мајданпек

401-276/2019

ЈКП „Доњи
Милановац“
401-277/2019
Доњи
Милановац
ЈП за путеве и
грађевинско
земљиште
401-278/2019
општине
Мајданпек
ЈКП „Доњи
Милановац“
Доњи
Милановац

401-279/2019

II
Са Послодавцима – извођачима радова из
тачке I закључиће се анекс уговорa о спровођењу
јавног рада којим ће се регулисати међусобна права
и обавезе уговорних страна.

Анекси уговора о спровођењу јавних радова
биће закључени у року од 10 дана од дана
доношења закључка.
III
Закључак доставити Послодавцима –
извођачима радова, Одељењу за финансије, буџет
и трезор Општинске управе Мајданпек и архиви
општине Мајданпек.

IV
Закључак објавити у „Службеном листу
општине
Мајданпек“
и
званичној
интернет
презентацији
општине
Мајданпек
(www.majdanpek.rs).

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-73/4 од 01. новембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
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