
   1                     БРОЈ 49                   “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                   29.новембар  2021. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2507 
На основу члана 20. Одлуке о грађевинском 

земљишту (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 34/19), Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за отуђење и давање у 

закуп грађевинског земљишта  
у јавној својини 

 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за отуђење и 
давање у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 

 
1. Петар Стоименов, председник Комсије; 

2. Кристина Првуловић, заменик 

председника; 

3. Лидија Бинђеско, члан;  

4. Никола Томић, заменик члана; 

5. Иван Николић, члан; 

6. Градимир Ђурић, заменик члана. 

 
II 

Задатак Комисије из тачке I је да, у складу са 
Одлуком о грађевинском земљишту и другим 
важећим прописима, спроводи поступак јавног 
надметања, односно поступак прикупљања понуда 
јавним огласом, ради отуђења односно давања у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини. 

Комисија ће, у случајевима предвиђени 
Законом о планирању и изградњи, спроводити и 
поступак који предходи доношењу решења о 
отуђењу, односно давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини непосредном погодбом. 

 
III 

 О свом раду, Комисија ће сачинити записник 
са предлогом отуђења, односно давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини. 
 Комисија је дужна да записник из предходног 
става достави Општинском већу у року од 8 дана од 
дана завршетка јавног надметања, односно 
прикупљања понуда јавним огласом. 
  

IV 
 Даном ступања на снагу овог решења, 
престаје да важи Решење о образовању Комисије за 
отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини (''Службени лист општине Мајданпек'',  
број 1/11, 9/12, 14/18, 8/19, 27/20 и 31/20). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V 
 Ово решење ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 67/3  од  29. новембра 2021. године 

               
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                               

Драган Поповић, с.р. 
__________ 

2508 
На основу члана 64. став 1. тачка 8) Статута 

Општине Мајданпек земљишту (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18) и члана 15. 
Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 34/19), Општинско веће 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 29. 
новембра 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за утврђивање тржишне 

вредности грађевинског земљишта  
у јавној својини 

 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање 
тржишне вредности грађевинског земљишта у јавној 
својини (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 
 

1. Сима Марковић, председник Комсије; 

2. Анкица Ђурић, члан;  

3. Андреа Николић, члан; 

4. Мирјана Цакић Младеновић, члан; 

5. Марио Старчевић, члан. 

 
II 

Задатак Комсије из тачке I је да, у складу са 
Одлуком о грађевинском земљишту и другим 
важећим прописима у поступку давања у закуп, 
односно отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини, изврши утврђивање тржишне вредности 
грађевинског земљишта на основу Извештаја 
пореског органа, другог надлежног органа, 
лиценцираног проценитеља, односно вештака за 
сваку конкретну локацију у зависности од 
опремљености, положаја, раније постигнутих цена и 
других параметара. 

 
III 

О свом раду, Комисија ће сачинити записник 
који доставља Комисији надлежној за спровођење 
поступка јавног надметања, односно прикупљања 
понуда јавним огласом, ради отуђења односно  
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давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини, као и поступка отуђења, односно давања у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини 
непосредном погодбом. 

 
IV 

 Даном ступања на снагу овог решења, 
престаје да важи Решење о образовању Комисије за 
утврђивање тржишне вредности грађевинског 
земљишта у јавној својини (''Службени лист општине 
Мајданпек'',  број 1/11 и 14/18). 
 

V 
 Ово решење ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 67/4  од  29. новембра 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                        

Драган Поповић, с.р. 
__________ 
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