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25. август 2020.

2203
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 21.08. 2020. године, на основу члана
32. став 1. тачка 12) а у вези члана 45. став 1. Закона
о
локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Србије“, број 129/07), као и члана 39. став
1. тачка 13) а у вези члана 62. став 4. Статута
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек", број 7/08), тајним гласањем, донела је
ОДЛУКУ
о разрешењу члана Општинског већа општине
Мајданпек
I
Срећко Николић из Доњег Милановца,
разрешава се дужности члана Општинског већа
општине Мајданпек.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 33/11) од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2204
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 21.08. 2020. године, на основу члана
32. став 1. тачка 12) а у вези члана 45. став 1. Закона
о
локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Србије“, број 129/07), као и члана 39. став
1. тачка 13) а у вези члана 62. став 4. Статута
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек", број 7/08), тајним гласањем, донела је
ОДЛУКУ
о избору члана Општинског већа општине
Мајданпек
I
Најдан Журжић из Клокочевца, бира се за
члана Општинског већа општине Мајданпек.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-33/12) од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________

25.август 2020.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

2205
На основу члана 64. став 2. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16 и 88/19),
Уредбе о померању рока за подношење тромесечних
извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања за време
ванредног стања насталог услед болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Сл.гласник РС",
број 54/20), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 39.
став 1. тачка 6) Статута општине Мајданпек
(„Сл.лист општине Мајданпек“, број 7/08 и 42/18), а
поводом разматрања тромесечних извештаја о
степену усклађености планираних и реализованих
активности јавних и јавно комуналних предузећа чији
је оснивач Општина Мајданпек за период 01.01–
31.03.2020.године, Скупштина општине Мајданпек,
на XV седници одржаној дана 21.08.2020.године
доноси
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Информација о степену
усклађености
планираних
и
реализованих
активности из Програма пословања јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач Општина
Мајданпек за период од 01.01.2020.године до
31.03.2020.године (I квартал), у тексту који је
саставни део овог решења.
II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду,
јавне делатности и заједничке послове Општинске
управе Мајданпек да Информацију о степену
усклађености
планираних
и
реализованих
активности из Програма пословања јавних предузећа
чији је оснивач Општина Мајданпек за период од
01.01.2020.године до 31.03.2020.године (I квартал),
достави Министарству привреде Републике Србије.
Решење
Мајданпек“.

III
објавити у

„Сл.листу

општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 023-12 од 21. августа 2020.године
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2206
На основу члана 64. став 2. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16 и 88/19),
члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној
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самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 39. став 1.
тачка 6) Статута општине Мајданпек („Сл.лист
општине Мајданпек“, број 7/08 и 42/18), а поводом
разматрања тромесечних извештаја о степену
усклађености
планираних
и
реализованих
активности јавних и јавно комуналних предузећа чији
је оснивач Општина Мајданпек за период 01.01–
30.06.2020.године, Скупштина општине Мајданпек,
на XV седници одржаној дана 21.08.2020.године
доноси

РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Информација о степену
усклађености
планираних
и
реализованих
активности из Програма пословања јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач Општина
Мајданпек за период од 01.01.2020.године до
30.06.2020.године (II квартал), у тексту који је
саставни део овог решења.
II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду,
јавне делатности и заједничке послове Општинске
управе Мајданпек да Информацију о степену
усклађености
планираних
и
реализованих
активности из Програма пословања јавних предузећа
чији је оснивач Општина Мајданпек за период од
01.01.2020.године до 30.06.2020.године (II квартал),
достави Министарству привреде Републике Србије.

Решење
Мајданпек“.

III
објавити у

„Сл.листу

општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 023-19 од 21. августа 2020.године
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2207
На основу члана 12. Закона о јавним
службама (″Службени гласник РС″, број 42/91, 71/94,
79/05 и 83/14) и члана 39. став 1. тачке 22) и 27)
Статута општине Мајданпек („Сл.лист општине
Мајданпек“, број 7/08 и 42/18) Скупштина општине
Мајданпек, на XV седници одржаној дана
21.08.2020.године доноси

РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за
социјални рад Мајданпек за 2019.годину број 551-917
од 13.03.2020.године, који је Одлуком број 551-918/1
од 17.03.2020.године усвојио Управни одбор Центра
за културу Мајданпек.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.

25.август 2020.

III
Решење доставити:
 Центру за социјални рад Мајданпек
 Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове
 Архиви Општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 551-1 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2208
На основу члана 78. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16, 30/16 –
исправке и 6/20), члана 23. став 2. Закона о
библиотечко-информационој делатности ("Службени
гласник РС", број 52/11) и члана 39. став 1. тачке 22)
и 27) Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек“, број 7/08 и 42/18), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 21.08.
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу плана
рада Народне библиотеке Мајданпек за 2019. годину
број 64 од 23.06.2020. године, који је Одлуком број 68
од 10.07.2020. године усвојио Управни одбор
Народне библиотеке Мајданпек.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
III
Решење доставити:
 Народној библиотеци Мајданпек
 Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове
 Архиви Општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 4 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2209
На основу члана 19. Закона о финансирању
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. износи,
125/14 - усклађени дин. износи, 95/15 - усклађени
дин. износи, 83/16, 91/16 - усклађени дин. износи,
104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. износи,
89/18 - усклађени дин. износи и 95/18 - др. закон),
члана 73. став 1. Закона о угоститељству ("Службени
гласник РС", број 17/19), члана 20. став 1. тачка 13) и
члана 32. став 1. тачка 13) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана
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39. став 1. тачка 3) Статута општине Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и
42/18), на предлог Општинског већа, Скупштина
општине Мајданпек на XV седници одржаној дана
21.08 .2020.године, донела је
ОДЛУКУ
о боравишној такси на територији општине
Mајданпек
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се боравишна такса
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 и супраструктуре на подручју
општине Мајданпек.
Члан 2.
Корисник услуга плаћа боравишну таксу у
износу од 70,00 динара 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
Боравишну таксу од корисника услуге
наплаћује субјект који пружа услугу смештаја (у
даљем тексту: давалац смештаја).
Боравишна такса се наплаћује истовремено
са наплатом услуге смештаја.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за
услугу смештаја посебно искаже износ боравишне
таксе, као и да наведе основ ослобађања од
плаћања или умањења износа боравишне таксе из
члана 4. ове Одлуке.
Члан 3.
Изузетно од члана 2. 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: физичко лице).
Боравишну таксу из става 1. овог члана
физичко лице плаћа у годишњем износу 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 начин и рокови плаћања
(„Службени гласник РС“, број 47/19 и 51/19), којом се
прописују ближи услови и начин утврђивања висине
годишњег износа боравишне таксе, као и начин и
рокови плаћања.
Општинска управа - Одељење за привреду,
јавне делатности и заједничке послове појединачним
решењима утврђује
висину годишњег износа
боравишне таксе за физичко лице

25.август 2020.

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
спортскорекреативних 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;
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 др.).
Члан 5.
Средства од наплаћене боравишне таксе из
члана 2. ове Одлуке давалац смештаја уплаћује до
петог у месецу за претходни месец на прописан
уплатни рачун јавних прихода број 840-71455284383, по моделу 97, по позиву на број одобрења
следеће структуре:
(1) двоцифрени контролни број по моделу 97
(2) троцифрени број општине Мајданпек (063)
(3) обележје за идентификацију обвезника
(порески идентификациони број)
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.
Члан 6.
Боравишну таксу из члана 3. став 2. ове
Одлуке физичко лице плаћа квартално, до петог у
месецу за претходни квартал, на прописан уплатни
рачун јавних прихода број 840-714553843-90, по
моделу 97, по позиву на број одобрења следеће
структуре:
(1) двоцифрени контролни број по моделу 97
(2) троцифрени број општине Мајданпек (063)
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(3) обележје за идентификацију обвезника
(јединствени матични број грађана)
Физичко лице које у току године започне
пружање угоститељских услуга дужно је да плаћа
износ боравишне таксе почев за наредни квартал у
односу на квартал у коме је почео да пружа услуге.
У случају када у току године дође до промене
елемената за утврђивање висине годишњег износа
боравишне таксе, нови износ физичко лице плаћа
почев од наредног квартала у односу на квартал у
коме је дошло до промене наведених елемената.
У случају када у току године престане да
пружа угоститељске услуге, физичко лице је дужно
да изврши плаћање боравишне таксе закључно за
квартал у коме је престао да пружа услуге.
Физичко лице је дужно да у периоду од две
године чува доказ о уплати боравишне таксе.
Члан 7.
Средства од наплаћене боравишне таксе су
приход буџета општине Мајданпек.
Инспекцијски надзор над применом ове
Одлуке у делу наплате и уплате боравишне таксе,
као и принудну наплату неплаћене боравишне таксе,
врши Општинска управа - Одељење за буџет
финансије и трезор.
Члан 8.
У погледу начина утврђивања боравишне
таксе и пенала обрачунавања, застарелости,
наплате и принудне наплате, рокова за плаћање,
обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано овим законом, сходно се примењују
одредбе закона којим се уређује порески поступак и
пореска администрација, ако законом којим се
уређује област угоститељства није друкчије
одређено.
Члан 9.
За спровођење ове Одлуке није потребно
издвајање средстава из буџета општине Мајданпек.
Члан 10.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје
да важи Одлука о боравишној такси („Службени лист
општине Мајданпек“, број 39/19).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 332-50 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2210
На основу члана 5. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, број 5/16 и 88/19),
члана 39. став 1 тачка 7) Статута општине Мајданпек
(„Сл.лист општине Мајданпек“, број 7/08 и 42/18),
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној
дана 21.08. 2020.године, доноси

25.август 2020.

ОДЛУКУ
о измени Оснивачког акта Јавног предузећа
за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек
Члан 1
У Oснивачком акту Јавног предузећа за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек (''Сл.
лист општине Мајданпек'', бр. 31/16 и 8/18) у члану
1. став 2 речи:
„обезбеђивања
јавног
осветљења,
одржавање, адаптација и унапређење
објеката и инсталација јавног осветљења
којима се осветљавају саобраћајне и
друге површине јавне намене;
- обављања делатности зоохигијене (хватање,
збрињавање, ветеринарска нега и смештај
напуштених
и
изгубљених
паса
у
прихватилишта за животиње, контрола и
смањење популације напуштених паса,
нешкодљиво уклањање лешева животиња
са површина јавне намене, спровођење
мера контроле и смањења популације
штетних организама, глодара и инсеката
спровођењем
мера
дезинфекције,
дезинсекције
и
дератизације
на
површинама јавне намене).“
бришу се.
Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
БРОЈ: 06-33/8 од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2211
На основу чланова 2. и 4. Закона о
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, број
88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. став 1 тачка 7)
Статута општине Мајданпек („Сл.лист општине
Мајданпек“, број 7/08 и 42/18), Скупштина општине
Мајданпек,
на
седници
одржаној
дана
21.08.2020.године, доноси
ОДЛУКУ
о измени Oдлуке о одржавању чистоће
у насељима на територији општине Mајданпек
Члан 1
У Одлуци о одржавању чистоће у насељима
на територији општине Мајданпек (''Сл. лист
општина'', бр. 21/1993, 4/1996, 12/1999, 13/2002,
6/2004, 15/2004 и ''Сл. лист општине Мајданпек'', бр.
10/2008 – др. Одлука, 6/09-др. Одлука и 6/2015) у
члану 7. став 3. речи „Јавно предузеће из става 1.
и 2. надлежно је за организовање (постављање),
одржавање и плаћање месечних фактура за
утрошену електричну енергију јавне расвете у
свим
насељима
на
територији
општине
Мајданпек.“ бришу се
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Мајданпек“.

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ досадашње дужности у
Управном одбору Музеја у Мајданпеку због истека
мандата, и то:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
БРОЈ: 06-33/9 од 21. августа 2020. године

1. Фадиљ Бујупи, за председника;
2. Милан Костадиновски, за члана;
3. Бисерка Страиновић Јовановић, за члана;
4. Сузана Трифуновић, за члана;
5. Боривоје Крчмаревић, члан из реда
запослених.

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2212
На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05)
и члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број 7/08),
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној
дана 21.08.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и
чланoва Надзорног одбора Музеја у Мајданпеку
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ досадашње дужности у
Надзорном одбору Музеја у Мајданпеку због истека
мандата, и то:
1. Саша Несторовић, председник;
2. Светлана Тадић, члан;
3. Снежана Јефтић, члан;
II
ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор Музеја у
Мајданпеку, и то:
1. Саша Несторовић, за председника;
2. Светлана Тадић, за члана;
3. Иван
Живановић,
члан
из
реда
запослених.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
IV
Решење доставити: именованима, Музеју
Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 33/101) од 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2213
На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', број 42/91,
71/94, 79/05, 81/05 и 83/05) и члана 39. став 1.
тачка 10) Статута општине Мајданпек (''Службени
лист општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
21.08.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и
чланoва
Управног одбора Музеја у Мајданпеку

II
ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор Музеја у
Мајданпеку, и то:
1. Милан Костадиновски, за председника;
2. Дарко Симић, за члана;
3. Бисерка Страиновић Јовановић, за члана;
4. Сузана Трифуновић, за члана;
5. Боривоје Крчмаревић, члан из реда
запослених.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
IV
Решење доставити: именованима, Музеју
Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 33/102) од 21. августа 2020 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
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