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На основу члана 6. став 5. и члана 7а  
Закона о порезима на имовину ("Службени гласник 
Републике Србије", број  26/01, 45/02, 80/02, 135/14, 
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13, 
68/14-др. закон, 95/18 и 99/18), члана 39. став 1. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 05. 
децембра 2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
о утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2020. годину на територији 

Општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на 
територији општине Мајданпек. 

 
Члан 2. 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2020. годину на територији општине Мајданпек у 
првој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 710,00 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 35,30 

динара; 
3. за шумско земљиште 42,50 динара; 
4. за станове 30.540,00 динара; 
5. за куће за становање  35.240,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 58.735,00 динара; 

7. за гараже и гаражна места 9.400,00 
динара. 

 
Просечне цене квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2020. годину на територији општине Мајданпек у 
другој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 710,00 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 35,30 

динара; 
3. за шумско земљиште 42,50 динара; 
4. за станове 28.190,00 динара; 
5. за куће за становање 32.893,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 55.797,50 динара; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. за гараже и гаражна места 9.105,00 

динара. 
 
Просечне цене квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2020. годину на територији општине Мајданпек у 
трећој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 670,00 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 35,3  

динара; 
3. за шумско земљиште 42,5 динара; 
4. за станове 26.429,00 динара; 
5. за куће за становање  25.258,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 46.988,00 динара;  

7. за гараже и гаражна места 8.225,00 
динара. 
 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2020. годину на територији општине Мајданпек у 
четвртој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 625,00 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 35,3  

динара; 
3. за шумско земљиште 42,50 динара; 
4. за станове 24.667,00 динара; 
5. за куће за становање  21.733,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 35.730,00 динара;  

7. за гараже и гаражна места 7.638,00 
динара 
 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2020. годину на територији општине Мајданпек у 
петој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 580,00 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 35,30  

динара; 
3. за шумско земљиште 42,50 динара; 
4. за станове 21.145,00 динара; 
5. за куће за становање  18.207,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 24.472,00 динара;  

7. за гараже и гаражна места 7.050,00 
динара 
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Просечне цене квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2020. годину на територији општине Мајданпек у 
шестој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште 180,00 динара; 
2. за пољопривредно земљиште 35,30  

динара; 
3. за шумско земљиште 42,50 динара; 
4. за станове 21.145,00 динара; 
5. за куће за становање  9.400,00 динара; 
6. за пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који служе за 
обављање делатности 14.680,00 динара;  

7. за гараже и гаражна места 4.700,00 
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 2020. 
године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

 Број:  436 – 218  од  05. децембра 2019. године 
                                                                                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                
                       Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2062 

На основу члана 19. Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("Службени гласник Републике 
Србије", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени 
динарски износи, 125/14 - усклађени динарски 
износи, 95/15 - усклађени динарски износи, 83/16, 
91/16 усклађени динарски износи, 104/16 - други 
закон, 96/17 - усклађени динарски износи, 89/18 - 
усклађени динарски износи. и 95/18 - други закон), 
члана 73. Закона о угоститељству ("Службени 
гласник Републике Србије", број 17/19) и члана 39. 
става 1. тачке 3) Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и 
42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 05. децембра 2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

о боравишној такси 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина 

боравишне таксе коју плаћа корисник услуге 
смештаја који изван свог места пребивалишта 
користи услугу смештаја у угоститељском објекту за 
смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и 
туристичке инфраструктуре на територији општине 
Мајданпек или угоститељ, физичко лице, које пружа 
услуге смештаја у објектима домаће радиности и 
сеоском туристичком домаћинству. 

 
Члан 2. 

Под угоститељским објектом за смештај, у 
смислу Закона и ове Одлуке, подразумева се: хотел 

и подврсте хотела, мотел, туристичко насеље и 
подврста туристичког насеља, пансион, камп, 
кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште, 
ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко 
домаћинство, ловачка вила, ловачки дом, ловачка 
кућа и ловачка колиба, као и други објекти за 
пружање услуга смештаја. 

 
Члан 3. 

     Боравишна такса плаћа се за сваки дан 
боравка у угоститељском објекту за смештај (типа: 
хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко насеље 
и подврста туристичког насеља, пансион, камп, 
кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште и 
слично) у износу од 70,00 динара на рачун: 840-
714552843-83, по моделу 97, са ознаком основа 
плаћања 53. 

Члан 4. 
Боравишну таксу не плаћају: 
1)  деца до седам година старости; 
2) лица упућена на бањско и климатско 

лечење, односно специјализовану рехабилитацију 
од стране надлежне лекарске комисије; 

3) особе са инвалидитетом са телесним 
оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од 
прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве 
до пете групе, слепа лица, лица оболела од 
дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних 
обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне 
и дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе 
ометене у развоју, као и пратилац наведених особа; 

4)  ученици и студенти који организовано 
бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења спортско-рекреативних и других 
активности по програму министарства надлежног за 
послове просвете, студенти који организовано 
бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења обавезне наставе у складу са наставним 
планом образовне установе, као и учесници 
републичких и регионалних такмичења у знању и 
вештинама; 

5) страни држављани који су по 
међународним конвенцијама и споразумима 
ослобођени плаћања таксе и  

6)  лица која непрекидно бораве у објекту за 
смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају 
лица од седам до 15 година старости. 

Лица из става 1. овог члана не плаћају 
боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени 
услови из става 1. овог члана (чланска карта, 
потврда школе, односно образовне установе, упут 
лекарске комисије и друго). 
 

Члан 5. 
Наплату боравишне таксе од корисника 

услуге, врши субјекат који пружа услуге смештаја (у 
даљем тексту: давалац смештаја) за објекте типа: 
хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко насеље 
и подврста туристичког насеља, пансион, камп, 
кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште и 
слично. 

Давалац смештаја је дужан да боравишну 
таксу наплаћује истовремено са наплатом услуге 
смештаја и да у рачуну за услуге смештаја посебно 
искаже износ боравишне таксе, као и да наведе 
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основ ослобађања од плаћања или умањења 
износа боравишне таксе из члана 4. ове Одлуке. 

 
Члан 6. 

Изузетно, од члана 5. ове Одлуке, 
боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко 
лице пружа услуге смештаја у објектима домаће 
радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском 
туристичком домаћинству ( у даљем тексту: физичка 
лица), а по појединачном решењу општинске Управе 
Мајданпек. 

Физичка лица плаћају утврђену висину 
боравишне таксе у складу са Уредбом о условима и 
начину утврђивања висине годишњег износа 
боравишне таксе за физичко лице које пружа 
угоститељске услуге смештаја у објектима домаће 
радиности и сеоском туристичком домаћинству, као 
и и начин и рокови плаћања ("Службени гласник 
Републике Србије", број 47/19 и 51/19). 

 
Члан 7. 

Давалац смештаја из члана 6. ове Одлуке  је 
дужан да средства од наплаћене боравишне таксе 
уплаћује до петог у месецу за претходни месец, на 
прописан уплатни рачун јавних прихода: 840-
714553843-90,  по моделу 97, са ознаком основа 
плаћања 53.. 

Ако давалац смештаја не наплати 
боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати 
износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 
дана, рачунајући од дана утврђене обавезе, на 
прописан уплатни рачун јавних прихода. 

 
Члан 8. 

Средства од наплаћене боравишне таксе су 
приход буџета општине Мајданпек. 

 
Члан 9. 

У погледу начина утврђивања боравишне 
таксе, застарелости, наплате и принудне наплате, 
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што 
није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 
примењују одредбе закона којим се уређује порески 
поступак и пореска администрација, ако законом 
којим се уређује област угоститељства није 
другачије одређено. 

 
Члан 10. 

Општинска управа - Одељење за привреду, 
јавне делатности и заједничке послове, 
појединачним решењима за сваки угоститељски 
објекат из члана 6. став 1. ове Одлуке, утврђује  
висину годишњег износа боравишне таксе. 

Инспекцијски надзор, у делу провере 
наплате и уплате боравишне таксе, од стране 
угоститеља као физичког лица из члана 6. став 1. 
ове Одлуке и принудну наплату неплаћене 
боравишне таксе,  врши Општинска управа - 
Одељење за буџет финансије и трезор. 

Инспекцијски надзор у осталим 
угоститељским објектима врше републички 
инспектори у складу са Законом о угоститељству.  

 
Члан 11. 

За спровођење ове Одлуке није потребно 
издвајање средстава из буџета општине Мајданпек. 

 
Члан 12. 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о боравишној такси ("Службени 
лист општине Мајданпек", број 18 /18). 

 
Члан 13. 

       До дана ступања на снагу ове Одлуке 
директно ће се примењивати одредбе Закона о 
угоститељству и подзаконских аката. 

 
Члан 14. 

    Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мајданпек". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06-77/2  од  05. децембра 2019. године 
                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                     Никола Науновић, с.р. 

__________ 
 

2063 
На основу члана 63. став 2. и члана 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'', 
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 05. децембра 2019. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о усвајању информације о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из 
програма пословања јавних предузећа за 

период 01.01. до 30.09.2019. године 
 

I 
Усваја се информација о степену 

усклађености планираних и реализованих 
активности за период од 01. јануарa до 30. 
септембра 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 

 
II 

Информација, са Табелама  1. и 2,  је 
саставни део овог решења. 

 
III 

Ово Решење и информацију доставити 
Министарству привреде Републике Србије.  
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IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 77/5   од  05. децембра 2019. године 

                                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

      Никола Науновић,с.р. 
__________ 

2064 
На основу члана 39. Статута општине 

Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 05. децембра 2019. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Даје се сагласност на Програм пословања 
Друштва са ограниченом одговорношћу "Бизнис 
инкубатор" Мајданпек за 2020. годину, који је 
предложио вд директор и доставио уз допис број: 
226/2019 од 21.10..2019. године, а усвојила 
Скупштина друштва са ограниченом одговорношћу 
"Бизнис инкубатор" Мајданпек Одлуком број 
239/2019 од 07.11.2019. године. 

 
II 

Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Мајданпек". 

 
III 

Решење доставити:  
         - Друштву са ограниченом одговорношћу 
"Бизнис инкубатор" Мајданпек,  

- Одељењу за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове и 

- архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 – 18  од  05. децембра 2019. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2065 
На основу  члана 12. Закона о јавним 

службама ("Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 
79/05-други закон, 81/05- исправка другог закона, 
83/05- исправка другог закона и 83/14), 74. Закона о 
култури ("Службени гласник РС", број 72/09, 13/16 и 
30/16) и члана 18. члана 39. став 1. тачке 22) 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Скупштина 
општина Мајданпек, на седници одржаној дана 05. 
децембра 2019. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Даје се сагласност на Програм рада 
Народне библиотеке Мајданпек за 2020. годину, који 
је усвојио Управни одбор Народне библиотеке 
Мајданпек, Одлуком број: 163 од 25.11.2019. године. 

II 
Финансијски део Програма рада Народне 

библиотеке Мајданпек за 2020. годину део је  
Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2020. 
годину, у оквиру Програма 13-Развој културе. 
 

III 
Ово Решење објавити  у Службеном листу  

општине Мајданпек. 
 
Решење доставити:  
  - Народној библиотеци Мајданпек , 
- Одељењу за буџет, финансије и трезор, 
- Одељењу за привреду, јавне делатности и 

заједничке послове и 
-  архиви СО Мајданпек. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 19   од  05.12.2019. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

    Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2066 
              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. 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 05. децембра 
2019. године, усвојила је 
 

К А Д Р О В С К И   П Л А Н 
општине Мајданпек за 2020. годину 

 
I 

            Кадровским планом општине Мајданпек за 
2020. годину, утврђен је постојећи број службеника 
и намештеника у Општинској управи општине 
Мајданпек (у даљем тексту: Општинска управа) на 
дан 27.11.2019. године, као и потребан број 
службеника и намештеника у Општинској управи у 
2020. години. 
 

II 
Постојећи број запослених у Општинској 

управи, на дан 27.11.2019. године према звањима 
је: 
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Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца 

Службеник на положају у првој групи 1 

Службеници на извршилачким радним местима на неодређено време : 

Самостални саветник 5 

Саветник / 

Млађи саветник 1 

Сарадник 7 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 24 

Референт 1 

Млађи референт / 

Намештеници на неодређено време : 

Четврта врста радних места 9 

Пета врста радних места 17 

                                              УКУПНО : 65 

 

Радни однос на одређено време (повећан обим посла): Број извршилаца 

Самостални саветник / 
Саветник / 
Млађи саветник / 

Сарадник / 

Млађи сарадник / 

Виши референт / 

Референт / 

Млађи референт / 

Намештеници на одређено време : 

Четврта врста радних места / 

Пета врста радних места 1 

                                              УКУПНО : 1 

Приправници: 

високо образовања (најмање 240 ЕСПБ бодова)  / 
високо образовања (најмање 180 ЕСПБ бодова) / 

средње образовање у четворогодишњем трајању / 

                                              УКУПНО : 0 

 

Радни однос на одређено време у Кабинету председника општине  
Број извршилаца 

Помоћник председника општине  2 

                                              УКУПНО : 2 
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III 
   Планирани број запослених у 2020.години у Општинској управи према звањима је: 

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца 

Службеник на положају у првој групи 1 

Службеници на извршилачким радним местима на неодређено време : 

Самостални саветник 9 
Саветник 7 

Млађи саветник 5 

Сарадник 8 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 25 

Референт 1 

Млађи референт / 

Намештеници на неодређено време : 

Четврта врста радних места 9 
Пета врста радних места 18 

                                              УКУПНО : 83 

 

Радни однос на одређено време (повећан обим посла): Број извршилаца 

Самостални саветник 1 
Саветник 1 
Млађи саветник 1 
Сарадник 1 

Млађи сарадник / 
Виши референт 1 

Референт / 

Млађи референт / 

Намештеници на одређено време : 

Четврта врста радних места 1 
Пета врста радних места 1 

                                              УКУПНО : 7 

Приправници: 

високо образовања (најмање 240 ЕСПБ бодова)  4 
високо образовања (најмање 180 ЕСПБ бодова) 1 
средње образовање у четворогодишњем трајању / 

                                              УКУПНО : 5 

 

Радни однос на одређено време у Кабинету председника 
општине 

 
Број извршилаца 

Помоћник председника општине  2 

Намештеник – четврта врста радних места 1 

                                              УКУПНО : 3 

IV 
                 Кадровски план општине Мајданпек за 2020. годину објавити у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 119-1 од 05 децембра 2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                                                     Никола Науновић, с.р. 

_________ 
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2067 

               На основу члана 11а став 15. Закона о 
ученичком и студентском стандарду (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 18/10, 55/13, 27/18 
и 10/19), и члана 39. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 05. децембра  2019. године, донела 
је 
 

О Д Л У К У  
о измени Одлуке о стипендирању ученика и 

студената 
 

Члан 1. 
У Одлуци о стипендирању ученика и 

студената студената (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 34/19) члан 30 мења се и гласи : 
           „Висина стипендије утврђује се у номиналном 
износу и то: 

1) за изузетно надарене студенте; 
2) за одличне студенте и изузетно надарене 

ученике; 
3) за одличне ученике и студенте из члана 

14. став 3. ове одлуке; 
4) за ученике из члана 14. став 3. ове 

одлуке.
 
 

Висина стипендије за ученике и студенте из 
осетљивих друштвених група једнака је висини 
утврђеној одредбама става 1. овог члана за одличне 
ученике, односно одличне студенте“. 

 
Члан 2. 

Члан 31. мења се и гласи : 

„Номинални износ ученичких и студенских 
стипендија из члана 30. ове одлуке утврђује 
Општинско веће општине Мајданпек, најкасније 15 
дана пре објављивања Конкурса из члана 13. ове 
одлуке, посебним решењем“ 

 
Члан 3. 

           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек'', а примењиваће се од 01.јануара 
2020.године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  МАЈДАНПЕК 
Број:  670 - 16 од 05. децембара 2019. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                       Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2068 
 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14–др. 
закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 9. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС“ 
број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 2, 4 и 12. Закона о 
јавно- приватном партнерству и концесијама 
("Службени гласник РС", бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и 
члана 39. Статута општине Мајданпек ("Службени 
лист општине Мајданпек", бр.7/08 и 42/18), 
Скупштина општине Мајданпек на седници одржаној 
дана 05. децембра 2019. године, донела је 

 

 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка за реализацију пројекта 
јавно-приватног партнерства без елемената 

концесије за изградњу регионалног центра за 
управљање отпадом и пружање услуга третмана 

и одлагања комуналног отпада 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређују се услови, начин, 

израда и предлагање пројекта јавно-приватног 
партнерства у поступку јавно-приватног партнерства 
без елемената концесије за изградњу регионалног 
центра за управљање отпадом и пружање услуга 
третмана и одлагања комуналног отпада („пројекат 
ЈПП“). 

Пројекат ЈПП за свој правни основ има 
Споразум о заједничком управљању комуналним 
отпадом између града Зајечара и општина 
Мајданпек, Кладово, Бор, Неготин, Књажевац и 
Бољевац из 2014. године („Споразум“) и Одлуку са 
12-ог састанка Координационог одбора за 
имплементацију Споразума да се пројекат 
финансира кроз ЈПП од 22.02.2018. године.  
 

Члан 2. 
Поступак реализације пројекта ЈПП 

спроводиће се у складу са одредбама Закона. 
Јавна тела која учествују у поступку 

реализације пројекта ЈПП су град Зајечар, град Бор, 
општина Бољевац, општина Кладово, општина 
Мајданпек, општина Неготин и општина Књажевац 
(„јавна тела“). 

 
Члан 3. 

Општина Мајданпек је сагласна да се 
предлог пројекта ЈПП израђен у складу са Законом 
достави Комисији за јавно-приватно партнерство и 
надлежним органима, пре усвајања од стране 
органа за одобравање пројекта. 

Општина Мајданпек је сагласана да град 
Зајечар у име јавних тела достави предлог пројекта 
ЈПП Комисији за јавно-приватно партнерство и 
заступа сва јавна тела у поступку јавне набавке 
приватног партнера у својству наручиоца. 

Надлежни орган за одобравање и давање 
сагласности на пројекат ЈПП донеће одлуку у 
законом предвиђеном року. 

 
Члан 4. 

Надлежно тело у смислу ове Одлуке, донеће 
одлуку о покретању поступка јавне набавке за избор 
приватног партнера, а у складу са поступком 
дефинисаним Законом и Законом о јавним 
набавкама. 
 

Члан 5. 
Потписивање уговора о јавно-приватном 

партнерству може се извршити и на основу ове 
Одлуке, а по претходно спроведеном поступку у 
смислу Закона и Закона о јавним набавкама, као и 
подзаконским актима. 
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Члан 5. 

Потписивање уговора о јавно-приватном 
партнерству може се извршити и на основу ове 
Одлуке, а по претходно спроведеном поступку у 
смислу Закона и Закона о јавним набавкама, као и 
подзаконским актима. 

Члан 6. 
Ова Одлука представља основ општини 

Мајданпек за спровођење поступка прописаног 
Законом пред надлежним институцијама и 
органима, као и да своја акта, уколико то буде био 
случај, може ускладити и/или изменити ради 
реализације поступка јавно-приватног партнерства и 
пројекта ЈПП. 

Члан 7. 
На све што овом Одлуком није дефинисано 

примењиваће се одредбе Закона о јавно - 
приватном партнерству и концесијама, Закона о 
локалној самоуправи, Закона о јавној својини, као и 
подзаконска акта донета на основу наведених 
закона. 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана доношења, а објавиће се у Службеном листу 
општине Мајданпек.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење ове одлуке 
садржан је у члану 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 
83/2014 – др. закон и 101/2016 и др. закон) којим 
законодавац прописује да Скупштина општине 
доноси прописе и друге опште акте. 
          Чланом 2. став 1. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама ("Службени гласник РС", 
бр. 88/11, 15/16 и 104/16)  прописано је да се на сва 
улагања средстава у јавној својини у заједничко 
привредно друштво са приватним партнером 
искључиво ради реализације пројеката јавно-
приватног партнерства, примењују одредбе овог 
Закона, као и одговарајуће одредбе закона и других 
прописа којима се уређује јавна својина и буџетски 
систем. 

Члан 4. став 1 тачка 7. подтачка 1. Закона 
прописује поред осталог да је јавно тело државни 
орган, организација, установа и други директни или 
индиректни корисник буџетских средџстава у смислу 
закона којим се уређује буџетски систем и буџет, као 
и организација за обавезно социјално осигурање.  

Законом се у члану 12. став 1. наводи да 
јавна тела имају право да самостално покрену 
поступак реализације пројекта ЈПП из своје 
надлежности, а у ставу 2. истог члана се наводи да 
јавна тела имају право да закључује јавне уговоре 
са свим правним и физичким лицима, као и да 
закључује споредне или повезане споразуме. 

Чланом 4. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 
104/16 и 95/18), прописано је да су јединице локалне 
самоуправе дужне да обезбеде организационе, 
материјалне и друге услове за изградњу, 
одржавање и функционисање комуналних објеката 
и система, као и да уређују и обезбеђују обављање 
комуналних делатности и њихов развој, док је 
чланом 9. прописана могућност поверавања 

обављања комуналне делатности трећим лицима 
од стране јединице локалне самоуправе, између 
осталог и на основу одредаба Закона. 

Чланом 26. став 1. тачка 3. Закона о јавно- 
приватном партнерству и концесијама предвиђено 
је да предлог пројекта ЈПП усваја скупштина 
јединице локалне самоуправе, док је чланом 27. 
став 3. истог Закона прописано да се након 
прибављања сагласности на материјал од стране 
надлежних органа. предлог пројекта ЈПП доставља 
Комисији за јавно-приватно партнерство ради 
давања мишљења и оцене да ли се конкретни 
пројекат може реализовати у форми ЈПП. 

Сходно свему наведеном, одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  МАЈДАНПЕК 

Број:  352- 68/2019  од  05.12.2019. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
 Никола Науновић, с.р.  

___________ 
2069 

На основу члана 21. Закона о управљању 
отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
36/09, 88/10 и 14/16) и члана 39. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
бр.7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној  05. децембра 2019.  године, 
донела је  

О Д Л У К У  
о давању сагласности на Нацрт Споразума о 

заједничком управљању комуналним отпадом 
између градова Зајечара и Бора и  

    општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, 
Кладово и Бољевац 

 
Члан 1. 

              Даје се сагласност на Нацрт Споразума о 
заједничком управљању комуналним отпадом 
између градова Зајечара и Бора  и општина 
Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и 
Бољевац. 

Члан 2. 
           Саставни део ове Одлуке је Нацрт Споразума 
о заједничком управљању комуналним отпадом 
између градова Зајечара и Бора и општина 
Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и 
Бољевац. 

 
Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 
Мајданпек, Драган Поповић, за потписивање 
Уговора из члана 1. ове Одлуке.  

 
Члан 4. 

          Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о давању сагласности на Нацрт 
Уговора о заједничком управљању комуналним 
отпадом између градова Зајечара и Бора и општина 
Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац 
(„Службени лист општине Мајданпек“ број 34/2019). 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Мајданпек“.  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  МАЈДАНПЕК 

Број:  352- 69/2019  од  05. децембра 2019. године 
                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                 Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2070 

 
На основу члана 39.Статута општине 

Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08 и 42/18) и члана 13.Одлуке о измени 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
"Мајданпек" Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 31/16), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 05. децембра 
2019.године, донела је  
 

О Д Л У К У  
о давању сагласности Јавно комуналном 
предузећу за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије "Мајданпек" Мајданпек 

 
Члан 1. 

 Скупштина општине као извршилац права 
оснивача, ради обезебеђења општег интереса у 
делатности за коју је Јавно предузеће основано, 
даје се сагласност на давање гаранције за кредитно 
задуживање Јавног комуналног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
"Мајданпек" Мајданпек (у даљем тексту:Јавно 
предузеће) код пословне банке. 

 
Члан 2. 

 Износ задужења Јавног предузећа не може 
бити већи од 60.000.000 динара. 

 
Члан 3. 

 Обавезује се Јавно предузеће да кредитно 
задужење врати из средстава субвенције и текућих 
прихода. 

 
Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 5. 
 Одлуку објавити у "Службеном листу 
општине Мајданпек". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-77/12 од 05. децембра 2019.године 

    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

 Никола Науновић, с.р. 
__________ 

 
2071 

Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 05. децембра 2019. године, на основу 
члана 28. став 3. Закона о Агенцији за борбу против 
корупције (''Службени гласнок Републике Србије'', 
број 97/08) и захтева Мариа Буљубаше из 
Мајданпека, бр. 06-79 од 04.12.2019. године 
усвојила је 
 

 
 

 
М И Ш Љ Е Њ Е 

у вези могућности обављања две јавне функције 
 

 
I 

 Скупштина општине Мајданпек даје 
позитивно мишљење и сагласност да Марио 
Буљубаша из Мајданпека, члан Општинског већа на 
сталном раду у општини Мајданпек, поред наведене 
функције може обављати и функцију председника 
Управног одбора Опште болнице Мајданпек. 

II 
 Ово мишљење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

III 
 Мишљење доставити: именованом и архиви 
Скупштине општине Мајданпек. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Дана 04.12.2019. године, Марио Буљубаша, 
члан Општинског већа на сталном раду, обратио се 
захтевом Скупштини општине Мајданпек за давање 
позитивног мишљења у вези могућности обављања 
друге јавне функције, и то председника Управног 
одбора Опште болнице Мајданпек. 
 Одредбама члана 28. Закона о Агенцији за 
борбу против корупције прописано је да, 
функционер може да врши само једну јавну 
функцију, осим ако је Законом и другим прописом 
обавезан да врши више јавних функција. 
 Изузетно, функционер може да врши и другу 
јавну функцију, на основу сагласности Агенције. 
 Пре прихватања друге јавне функције, 
односно кандидовања на другу јавну функцију, 
функционер који намерава да више функција врши 
истовремено, дужан је да затражи сагласност 
Агенције. 
 Уз захтев, функционер доставља и 
прибављено позитивно мишљење органа који га је 
изабрао, поставио или именовао на јавну функцију. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-77/13 од 05.12.2019. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                            Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2072 
 
На основу члана 39.став 1. тачка 32) Статута 

општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08 и 42/18), а у вези члана 12. и 
члана 19.став 1. тачка 5. Уговора о изменама 
Уговора о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу за развој туризма "Добродошли у 
Лепенски Вир" и захтева в.д. Директора ДОО ЗА 
РАЗВОЈ ТУРИЗМА "ДОБРОДОШЛИ У ЛЕПЕНСКИ 
ВИР", Скупштина општине  на седници одржаној 
дана 05.12.2019.године, даонела је 
 

О Д Л У К У  
о давању сагласности на расподелу дела добити 
доо за развој туризма "Добродошли у Лепенски 

вир" 
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Члан 1. 

 Даје се сагласност на расподелу дела 
добити у износу од 1.864.918,81 динара, као члана 
друштва чије је учешће у капиталу 20% од укупног 
износа капитала друштва. 
 

Члан 2. 
 Део добити из члана 1. ове Одлуке се 
односи на период од 2011. године до 2018.године и 
представља приход буџета општине Мајданпек. 

 
Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

 
Члан 4. 

 Одлуку објавити у "Службеном листу 
општине Мајданпек". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-77/14 од  05. децембра 2019.године 

 
                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

   Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2073 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 05. децембра 2019. године, на основу 
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), 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању 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, на 
мандатни период до 12 месеци. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 77/15-1  од  05.12.2019. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
         Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2074 

Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 05. децембра 2019. године, на основу 
члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 119/12) 
и члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08), донела је 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу председника Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа   
''Комуналац'' Мајданпек 

 
I 

 Разрешава се Градимир Ђурић дужности 
председника Надзорног одбора Јавног комуналаног 
предузећа  ''Комуналац'' Мајданпек, због истека 
мандата. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

III 
Решење доставити: именованима, ЈКП 

''Комуналац'' Мајданпек и архиви СО  Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 77/15-2  од  05. децембра 2019. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Никола Науновић,с.р. 
__________ 

2075 

 
На основу члана 27. став 10. и члана 29. 

став 1. Закона о јавној својини (''Службени гласник 
РС'', број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - други закон, 
108/16 и 113/17), члана 2. Уредбe o 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 (''Службени гласник РС'', број 
16/18), члана 64. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек, број 7/08 и 
42/18) и члана 12. 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 05.12.2019. године,  донело 
је 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину општине 
Мајданпек јавним надметањем 

 
Члан 1. 

Покреће се поступак прибављања јавним 
надметањем у јавну својину општине Мајданпек 
непокретности коју чини део непокретне имовине 
стечајног дужника „Индустрија за прераду 
Мајданпек“ д.о.о. у стечају. 

Пословни простор површине 182 м² чији је 
држалац „Индустрија за прераду Мајданпек“ д.о.о. у 
стечају, ул. Шашка бб, Продавница "Модна 
кућа""/Пословни простор трговине посебног дела 1, 
у приземљу објекта бр.1 који се налази на 
катастарској парцели број 341/3  уписаној у лист 
непокретности број 442 КО Мајданпек, у улици 
Светог Саве бб, продаје се методом јавног 
надметања. 
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Члан 2. 

Непокретност из члана 1. ове Одлуке 
прибавиће се у висини вредности која се утврди у 
јавном надметању  у складу са Законом у јавној 
својини и расположивим средствима у буџету 
општине Мајданпек. 

Одобрава се уплата депозита на име 
учешћа у јавном надметању у износу од 
1.682.467,12 динара. 

 
Члан 3. 

Овлашћује се председник општине Драган 
Поповић за заступање општине Мајданпек у 
поступку јавног надметања које ће се одржати дана 
13.12.2019.године у Београду. 

 
Члан 4. 

 У поступку прибављања 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 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 6. 
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 463 – 36 од 05.12. 2019. године 
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