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2285
На основу члана 32. став 1. тачка 3) Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),
члана 6. став 1. тачка 3), 7., 11.-18. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 др. закон, 95/18 - др. закон.) и члана 39. став 1.
тачка 3) Статута општине Мајданпек (''Службени
лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18),
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној
дана 29.12.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о локалним комуналним таксама
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне
таксе за коришћење права, предмета и услуга на
територији Општине Мајданпек и утврђују обвезници,
висина, олакшице, рокови и начин плаћања.
Члан 2.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1) истицање фирме на пословном простору;
2) држање моторних, друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина;
3) држање средстава за игру (''забавне
игре'').
Члан 3.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте
корисник права, предмета и услуга, за чије је
коришћење законом и овом Одлуком прописано
плаћање таксе по тарифи која је саставни део ове
Одлуке.
Државни органи и организације, органи и
организације територијалне аутономије и јединице
локалне самоуправе и правни су бјекти према којима
Општина
Мајданпек
врши
права
оснивача
ослобођени су плаћања локалних комуналних такси
за коришћење права, предмета и услуга.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка
коришћења права, предмета и услуга, за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне
таксе и траје док траје коришћење права, предмета и
услуга.
Члан 5.
Локална комунална такса се утврђује у
различитој висини зависно од врсте делатности
обвезника, површине и техничко-употребних
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ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

карактеристика објеката које обвезници користе,
вeличинe прaвнoг лицa у смислу зaкoнa кojим сe
урeђуje рaчунoвoдствo, висинe гoдишњeг прихoдa и
по деловима територије, односно у зонама, у којима
се налазе објекти, предмети или врше услуге за које
се плаћа такса.
Локална комунална такса се плaћa у
днeвнoм, мeсeчнoм, кварталном и гoдишњeм изнoсу
срaзмeрнo врeмeну кoришћeњa нa нaчин прoписaн
oвoм Oдлукoм.
Зоне и границе зона из става 1. овог члана
утврђене су посебном одлуком Скупштине општине
Мајданпек.
Члан 6.
Утврђивање, наплату као и послове контроле
наплате локалне комуналне таксе врши Општинска
управа Мајданпек, Одељење за финансије, буџет и
трезор, надлежно за послове локалне пореске
администрације.
Члан 7.
Локалне комуналне таксе се утврђују
решењем надлежног органа, и то:
 у годишњем износу (локална комунална
такса из члана 2. став 1. тачке 1) и 2) ове Одлуке),
 у дневном износу (локална комунална
такса из члана 2. став 1. тачка 3) ове Одлуке),
најдуже за једну календарску годину, односно
сразмерно вршењу коришћења права, предмета и
услуга.
Члан 8.
Обвезник локалне комуналне таксе дужан је
да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу
локалне комуналне таксе надлежном органу у року
од 15 (петнаест) дана од дана почетка коришћења
права, предмета и услуга за које је уведена такса.
Сваку промену (трајне или привремене
одјаве делатности, промене делатности, промене
локације објеката, стечаја или ликвидације и сл.)
обвезник локалне комуналне таксе дужан је да
пријави надлежном органу у року од 10 (десет) дана
од дана настале промене.
Члан 9.
У случају да обвезник не поднесе пријаву у
року утврђеном у члану 8. став 1. ове Одлуке, а
инспекцијским надзором је утврђен почетак
коришћења права, предмета и услуга за које је
прописано плаћање локалне комуналне таксе,
надлежни орган ће по службеној дужности поднети
пријаву за овог обвезника и донети решење на
основу података надлежног органа који врши упис у
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регистар и на основу службених података којима располаже Општинска управа Мајданпек, државни орган или
други орган локалне самоуправе.
Члан 10.
Обвезник је дужан да до доспелости обавезе по решењу о утврђивању локалне комуналне таксе за
текућу годину, плаћа аконтацију на начин и у висини обавезе по решењу за претходну годину.
Разлику између локалне комуналне таксе утврђене решењем и аконтационо уплаћеног износа таксе,
обвезник је дужан да уплати у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања решења о утврђивању обавезе
за текућу годину.
Уколико обавеза плаћања локалне комуналне таксе настане током године, а пријава није поднета,
односно у поступку инспекцијског надзора је утврђен почетак коришћења права, предмета и услуга за које је
прописано плаћање локалне комуналне таксе, обвезник је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана
достављања решења којим му се утврђује обавеза плаћања локалне комуналне таксе уплати решењем
утврђени износ таксе.
Члан 11.
Уплата прихода од локалних комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне код Управе за
трезор Републике Србије, прописане Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17,
36/18, 44/18 - др. закон, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19).
Члан 12.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа Мајданпек, Одељење за
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове.
Члан 13.
У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачунавања, наплате, рокова за плаћање,
обрачуна камате, застарелости и других питања, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
За све што није посебно регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о финансирању
локалне самоуправе и Закон о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 14.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мајданпек“ и на званичној интернет презентацији
Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs).
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Мајданпек“,
а примењиваће се од 01.01.2021.године.
Члан 16.
Даном примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист
општине Мајданпек“, број 19/12, 26/13, 30/14, 34/15, 42/16, 39/17 и 42/18) осим члана 5. став 1. тачке 2), 4), 7) и
8) до доношења Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-55/1 од 29. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.

3

БРОЈ 39

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

30. децембар 2020.

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
ТАРИФНИ БРОЈ 1.
За истицање фирме на пословном простору плаћа се комунална такса у износу и то:
Група

I

СРЕДЊЕ
ПРАВНО ЛИЦЕ

Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

износ у динарима
177.146,00
141.716,80
124.002,20
106.287,60
88.573,00
53.143,80

МАЛО
ПРАВНО ЛИЦЕ

Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

132.859,50
106.287,60
93.001,65
79.715,70
66.429,75
39.857,85

МИКРО
ПРАВНО ЛИЦЕ

Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

106.287,60
85.030,08
74.401,32
63.772,56
53.143,80
31.886,28

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

66.429,75
53.143,80
46.500,83
39.857,85
33.214,88
19.928,93

Група

II

ВЕЛИКО
ПРАВНО ЛИЦЕ

Група

ВЕЛИКО
ПРАВНО ЛИЦЕ

износ у динарима
265.719,00
212.575,20
186.003,30
159.431,40
146.145,45
79.715,70

Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона
III
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

износ у динарима
885.730,00
708.584,00
620.011,00
531.438,00
442.865,00
265.719,00
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СРЕДЊЕ
ПРАВНО ЛИЦЕ

Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

708.584,00
566.867,20
496.008,80
425.150,40
354.292,00
212.575,20

МАЛО
ПРАВНО ЛИЦЕ

Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

531.438,00
425.150,40
372.006,60
318.862,80
265.719,00
159.431,40

МИКРО
ПРАВНО ЛИЦЕ

Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

442.865,00
354.292,00
310.005,50
265.719,00
221.432,50
132.859,50

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

212.575,20
170.060,16
148.802,64
127.545,12
106.287,60
63.772,56

Група

IV
Ослобођени плаћања локалне комуналне таксе

Правна лица се разврставају у групу:
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња
правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход
преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности:
I
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека)
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика
правна лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања
имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
II
трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека)
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и
предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње
III
и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга
и ноћних барова и дискотека
Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
IV
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње
цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара
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Подручје општине Мајданпек обухвата следеће зоне:
Прва зона обухвата део насеља Мајданпек који чине улице: Светог Саве, Карађорђева, Николе
Тесле, Пролетерска, Шашка, Нушићева, Пионирска, 6. августа, 7. јула, Рударска, Хомољска, 28.
марта, Мали сокак, Трг ослобођења и део насеља Доњи Милановац који чине улице: Краља Петра I,
Капетана Мише, Светог Саве, Стевана Мокрањца и Миленка Стојковића.
Напомена: у ову зону се убрајају и објекти чије парцеле се директно ослањају на поменуте улице.
Друга зона обухвата део насеља Мајданпек који чине улице: Пемска, Капетанска, Димитрија
Туцовића, Јосипа Панчића, Омладинских бригада, Змај Јовина, 8. марта, Михајла Пупина, Кнеза
Милоша, Хајдук Вељкова и део насеља Доњи Милановац који чине улице: Николе Пашића, 9.
октобра, Ђердапска, Албанске споменице, Карађорђева, 16. бригаде, Дунавска, Мирочка, Иве
Стојановића, Поречка, Капетана Тенке, Хајдук Вељкова, Лепенски вир, Кнеза Милоша, Светозара
Марковића, Немањина, Јована Цвијића, 1. маја, Вука Караџића, Војводе Мишића, Миленка
Стојковића, Радничка, Цвете Николић, Николе Тесле, Васе Пелагића, Старине Новака, Васе
Чарапића и Змај Јовину.
Напомена: у ову зону се убрајају и објекти чије парцеле се директно ослањају на поменуте улице.
Трећа зона обухвата горњи део насеља Мајданпек и то улице: Вука Караџића (пут ка новом гробљу),
Велике Ливаде, и подручје индустријске зоне дефинисане Планом детаљне регулације насеља
Мајданпек и подручје индустријске зоне дефинисане Планом детаљне регулације насеља Мосна.
Напомена: у ову зону се убрајају и објекти чије парцеле се директно ослањају на поменуте улице.
Четврта зона обухвата викенд насеља: Обљага Маре, Крапаћос (Мајданпечки пут), Мало Голубиње,
Бољетинско брдо (Гребен – Хладне воде), Градашница, Циганија, Равниште, Казански поток,
Рибнички поток, Запис 1., и друга подручја за развој туризма одређена планским документом и
дефинисана важећом планском документацијом на територији општине Мајданпек.
Пета зона обухвата сеоска насеља и засеоке на територији општине Мајданпек и то: Дебели Луг,
Лесково, Јасиково, Влаоле, Рудна Глава, Црнајка, Клокочевац, Тополница, Мосна, Мироч, Голубиње,
Бољетин , Близна, Беглук, Змиње и друга одређена планским документом општине Мајданпек.
Шеста зона обухвата следећа засеоке и насеобине, и то: Копана Главица, Папреница, Рудноглавски
пут, Златно језеро, Чока Мори, Чокара, Јагњило, Кмпурањи, Кулма, Кулма Фец, Липа, Липуца, Огашу
Мори, Огашу Штефан, Шош, Кошобрдска река, Бубањ, Бели Извор, Букова Глава, Крш, Мала Кулма,
Мали Вртеч, Мушки део, Пољана Плопи, Шопот, Кулма Мосна, Чока Куругу, Кулма Бучанска, Кулма
Бугарска, Меје, Ваља Маре, Врац, Кулма Тополница, Љубово, Паљевац, Радовица, Самар, Балта
Лунга, Чокица, Говеђар, Инарија, Кулма Косиште, Мали вис, Триштубеа, Визурин, Косовица,
Количан, Мало Лесково, Ваља Сатоли, Вртеч, Жути камен, Циганско гробље, Добромир, Грујање,
Зекња, Беле воде, Косиште, Мало Голубиње, Мирочки пут, Пољанчина и Штрбац
НАПОМЕНА:
1. Лoкaлнa комунална такса из овог тарифног броја плаћа се за сваку истакнуту фирму, односно
назив, без обзира где је истакнут и у ком облику.
2. Фирмом, у смислу овог тарифног броја, сматра се сваки назив или име које упућује на то да
правна лица, односно физичка лица самостално обављају делатност личним радом,
обављају одређене делатности или занимање.
3. Ако се на једном месту налази више истакнутих фирми или назива истог обвезника, локална
комунална такса се плаћа само за једну фирму, односно назив.
4. Правна лица и предузетници и друге установе и пословне и радне јединице за истицање
фирми, односно назива плаћају локалну комуналну таксу према својој основној делатности.
5. У случају сумње којој делатности припада обвезник комуналне таксе примењиваће се Уредба
о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 54/10).
6. Локалну комуналну таксу из овог тарифног броја плаћају правна лица и предузетници за
седиште, представништво, за сваку пословну јединицу или продајни објекат правног лица и
предузетника на територији општине Мајданпек, у износима који је прописан за одговарајућу
зону.
7. Олакшице
7.1. правна лица и предузетници са седиштем на територији општине Мајданпек за сваку
пословну јединицу или продајни објекат плаћају локалну комуналну таксу у висини од
30% од износа прописаног овом Тарифом за одговарајућу зону.
7.2. правна лица и предузетници који немају седиште на територији општине Мајданпек:
 за прву отворену пословну јединицу или продајни објекат плаћају локалну комуналну
таксу у пуном износу прописаном овом Тарифом за одговарајућу зону ,
 за сваку следећу пословну јединицу или продајни објекат плаћају локалну комуналну
таксу у висини од 30% од износа прописаног овом Тарифом за одговарајућу зону.
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8. Право на смањење новчаног износа комуналне таксе утврђује се решењем надлежног
општинског пореског органа (Одељење за финансије, буџет и трезор) у складу са законом.
9. Сва правна лица и предузетници уписани у регистар Агенције за привредне регистре, који
обављају делатност на територији општине Мајданпек, а обвезници су локалне комуналне
таксе за истицање фирме на пословном простору, дужни су да најкасније до 31. марта
текуће године доставе доказ о висини годишњег прихода у претходној години, као и доказ о
разврставању у средња или велика правна лица ако је било промене у статусу, односно у
року од 15 дана по истицању фирме, односно назива.
10. Такса по овом тарифном броју утврђује се годишње, посебним решењем надлежног органа,
односно сразмерно времену истицања фирме, а плаћа се квартално у висини 1/4 годишњег
износа и то у року од 15 (петнаест) дана по истеку квартала.
11. Обавеза плаћања комуналне таксе из Тарифног броја 1. престаје са даном брисања.

ТАРИФНИ БРОЈ 2.
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,
приликом регистрације возила плаћа се комунална такса у износу и то:
износ у динарима

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

За теретна возилa
камиони носивости до 2т
камиони носивости од 2-5т
камиони носивости од 5-12т
камиони носивости преко 12т

2.

За теретне и радне приколице за путничке
аутомобиле

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

За путничка возила
кубикаже до 1.150 цм3
кубикаже преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3
кубикаже преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3
кубикаже преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3
кубикаже преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
кубикаже преко 3.000 цм3

590,00
1.170,00
1.770,00
2.370,00
3.570,00
5.900,00

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

За мотоцикле
кубикаже до 125 цм3
кубикаже преко 125 цм3 до 250 цм3
кубикаже преко 250 цм3 до 500 цм3
кубикаже преко 500 цм3 до 1.200 цм3
кубикаже преко 1.200 цм3

470,00
700,00
1.170,00
1.440,00
1.770,00

5.

За аутобусе и комби бусеве

6.

За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета
носивости до 1 т
480,00
носивости од 1т до 5т
820,00
носивости од 5т до 10т
1.120,00
носивости од 10т до 12т
1.550,00
носивости преко 12т
2.370,00

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

1.780,00
2.370,00
4.130,00
5.900,00
590,00

50,00 динара по регистрованом седишту
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7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

За вучна возила (тегљаче)
снаге мотора до 66 кв
снаге мотора од 66-96 кв
снаге мотора од 96-132 кв
снаге мотора од 132-177 кв
снаге мотора преко 177кв

1.770,00
2.370,00
2.980,00
3.570,00
4.740,00

8.

За радна возила, специјална адаптирана возила
за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и
атестирана специјализована возила за превоз
пчела

1.170,00

9.

Локална комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за:
- Путничке аутомобиле, комбинована возила, атестирана возила за одмор и камповање,
моторбицикле лица која која су разврстана у прву категорију инвалидности, као и лица код
којих је због губитка оштећења или одузетих доњих удова или карлице наступило телесно
оштећење од најмање 80% према споразуму о листи телесних оштећења и лица која су
потпуно изгубила вид на оба ока.

НАПОМЕНА:
1. Обвезник из овог тарифног броја је правно лице, предузетник и физичко лице на чије се име
региструје моторно, друмско и прикључно возило.
2. Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње приликом регистрације моторног
возила код МУП Републике Србије, ПС Мајданпек, на одговарајући рачун у корист буџета
Општине Мајданпек (унапред за годину дана).
3. Ималац моторног возила дужан је да приликом регистрације моторног возила поднесе
надлежном органу за регистрацију доказ о плаћеној такси по овом тарифном броју на
одговарајући рачун.
4. Износ локалне комуналне таксе из овог тарифног броја усклађује се годишње са годишњим
индексом потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове
статистике, при чему се заокружење врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир,
а износ преко пет динара заокружује на десет динара. Годишњи износ утврђених локалних
комуналних такси из става 2. овог тарифног броја не може бити већи од највиших усклађених
износа који објављује Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за
послове финансија.

ТАРИФНИ БРОЈ 3.
За држање средстава за игру („забавне игре“) плаћа се комунална такса у износу и то:
износ у динарима

1.

1.1
1.2

За држање средстава за игру (забавне игре), на рачунарима, симулаторима, видеоаутоматима, флиперима и сличним направама које се стављају у погон уз помоћ новца или
жетона, као и билијар, пикадо и друге сличне игре у којима учесник не остварује добитак у
новцу или стварима већ правно на бесплатну игру, плаћа се комунална такса у дневном
износу за свако средство појединачно
Градско подручје (прва и друга зона)
30,00
Сеоско подручје (трећа, четврта, пета и шеста зона)
15,00

Подручје општине Мајданпек обухвата следеће зоне:
Прва зона обухвата део насеља Мајданпек који чине улице: Светог Саве, Карађорђева, Николе
Тесле, Пролетерска, Шашка, Нушићева, Пионирска, 6. августа, 7. јула, Рударска, Хомољска, 28.
марта, Мали сокак, Трг ослобођења и део насеља Доњи Милановац који чине улице: Краља Петра I,
Капетана Мише, Светог Саве, Стевана Мокрањца и Миленка Стојковића.
Напомена: у ову зону се убрајају и објекти чије парцеле се директно ослањају на поменуте улице.
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Друга зона обухвата део насеља Мајданпек који чине улице: Пемска, Капетанска, Димитрија
Туцовића, Јосипа Панчића, Омладинских бригада, Змај Јовина, 8. марта, Михајла Пупина, Кнеза
Милоша, Хајдук Вељкова и део насеља Доњи Милановац који чине улице: Николе Пашића, 9.
октобра, Ђердапска, Албанске споменице, Карађорђева, 16. бригаде, Дунавска, Мирочка, Иве
Стојановића, Поречка, Капетана Тенке, Хајдук Вељкова, Лепенски вир, Кнеза Милоша, Светозара
Марковића, Немањина, Јована Цвијића, 1. маја, Вука Караџића, Војводе Мишића, Миленка
Стојковића, Радничка, Цвете Николић, Николе Тесле, Васе Пелагића, Старине Новака, Васе
Чарапића и Змај Јовину.
Напомена: у ову зону се убрајају и објекти чије парцеле се директно ослањају на поменуте улице.
Трећа зона обухвата горњи део насеља Мајданпек и то улице: Вука Караџића (пут ка новом гробљу),
Велике Ливаде, и подручје индустријске зоне дефинисане Планом детаљне регулације насеља
Мајданпек и подручје индустријске зоне дефинисане Планом детаљне регулације насеља Мосна.
Напомена: у ову зону се убрајају и објекти чије парцеле се директно ослањају на поменуте улице.
Четврта зона обухвата викенд насеља: Обљага Маре, Крапаћос (Мајданпечки пут), Мало Голубиње,
Бољетинско брдо (Гребен – Хладне воде), Градашница, Циганија, Равниште, Казански поток,
Рибнички поток, Запис 1., и друга подручја за развој туризма одређена планским документом и
дефинисана важећом планском документацијом на територији општине Мајданпек.
Пета зона обухвата сеоска насеља и засеоке на територији општине Мајданпек и то: Дебели Луг,
Лесково, Јасиково, Влаоле, Рудна Глава, Црнајка, Клокочевац, Тополница, Мосна, Мироч, Голубиње,
Бољетин , Близна, Беглук, Змиње и друга одређена планским документом општине Мајданпек.
Шеста зона обухвата следећа засеоке и насеобине, и то: Копана Главица, Папреница, Рудноглавски
пут, Златно језеро, Чока Мори, Чокара, Јагњило, Кмпурањи, Кулма, Кулма Фец, Липа, Липуца, Огашу
Мори, Огашу Штефан, Шош, Кошобрдска река, Бубањ, Бели Извор, Букова Глава, Крш, Мала Кулма,
Мали Вртеч, Мушки део, Пољана Плопи, Шопот, Кулма Мосна, Чока Куругу, Кулма Бучанска, Кулма
Бугарска, Меје, Ваља Маре, Врац, Кулма Тополница, Љубово, Паљевац, Радовица, Самар, Балта
Лунга, Чокица, Говеђар, Инарија, Кулма Косиште, Мали вис, Триштубеа, Визурин, Косовица,
Количан, Мало Лесково, Ваља Сатоли, Вртеч, Жути камен, Циганско гробље, Добромир, Грујање,
Зекња, Беле воде, Косиште, Мало Голубиње, Мирочки пут, Пољанчина и Штрбац
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу.
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице или предузетник који држи средства и
апарате за забавне игре, односно приређује забавне игре у простору.
3. Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава и апарата за забавне игре Општинској
управи, Одељењу за финансије.буџет и трезор, пре почетка коришћења средстава за игру.
4. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, до 15. у месецу за
претходни месец.
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2286
На основу члана 39. став 1. тачка 22) Статута
општине Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“,
број 7/08 и 42/18) а у вези са члановима 3., 5. и 59.
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број
15/16 и 88/19) Скупштина општине Мајданпек, на
XVIII седници одржаној дана 29.12.2020.године
доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
привредног друштва Бизнис инкубатор Мајданпек
доо Мајданпек за 2021.годину, који је Одлуком број
216/20 од 06.11.2020.године усвојила Скупштина
привредног друштва Бизнис инкубатор Мајданпек
доо Мајданпек.
II
Финансијски део Програма пословања
привредног друштва Бизнис инкубатор Мајданпек
доо Мајданпек за 2021.годину део је Одлуке о буџету
општине Мајданпек за 2021. годину, у оквиру
Програма 3-Локални економски развој.
III
Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
IV
Решење доставити:
 Бизнис
инкубатор
Мајданпек
доо
Мајданпек
 Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове
 Архиви Општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 022-10 од 29. децембра 2020.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2287
На основу члана 39. став 1. тачка 22) Статута
општине Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“,
број 7/08 и 42/18) и члана 4. Одлуке о оснивању
Фондације за локални економски развој општине
Мајданпек („Сл.лист општина“ број 3/07 и „Сл.лист
општине Мајданпек“ број 2/09), a у вeзи са чланом
20. став 1. тачка 7) Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви
(„Службeни глaсник РС“ брoj 129/07, 83/14-др. закон,
101/16-др. закон и 47/18), Општинско веће општине
Мајданпек, на XVIII седници одржаној дана
29.12.2020.године доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Фондације за локални економски развој општине
Мајданпек за 2021.годину, који је Одлуком број 0005-05/2020 од 28.08.2020.године усвојио Управни
одбор Фондације за локални економски развој
општине Мајданпек.

30. децембар 2020.

II
Финансијски део Програма пословања
Фондације за локални економски развој општине
Мајданпек за 2021.годину део је Одлуке о буџету
општине Мајданпек за 2021. годину, у оквиру
Програма 3-Локални економски развој.
III
Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
IV
Решење доставити:
 Фондацији за локални економски развој
општине Мајданпек
 Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове
 Архиви Општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 022-12 од 29. децембра 2020.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2288
На основу члана 12. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94,
79/05 - др. закон, 83/14 - др. Закон), члана 39. став 1.
тачка 22) Статута општине Мајданпек („Сл.лист
општине Мајданпек“, број 7/08 и 42/18), члана 12.
став 1. тачка 4) Одлуке о измени оснивачког акта
Tуристичке организације општине Mајданпек ради
усклађивања са законским прописима („Сл.лист
општине Мајданпек“ број 8/17), Скупштина општине
Мајданпек, на XVIII седници одржаној дана
29.12.2020.године доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Плaн рaдa сa
буџeтoм
Tуристичкe
oргaнизaциje
oпштинe
Мајданпек за 2021.годину који је Одлуком број
111/2020 од 28.09.2020.године усвојио Упрaвни
одбор Tуристичкe oргaнизaциje oпштинe Мајданпек.
II
Финансијски део Плaна рaдa сa буџeтoм
Tуристичкe oргaнизaциje oпштинe Мајданпек за
2021.годину део је Одлуке о буџету општине
Мајданпек за 2021. годину, у оквиру Програма 4Развој туризма.
III
Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
IV
Решење доставити:
-Туристичкој
организацији
Мајданпек

општине
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 Одељењу за привреду, јавне делатности
и заједничке послове
 Одељењу за финансије, буџет и трезор
 Архиви Општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 022-13 од 29. децембра 2020.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2289
На основу чланова 59. и 60. став 2. Закона о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16 и
88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине
Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, број 7/08 и
42/18) а у складу са чланом 13. став 1. тачка 8)
Одлуке о измени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Доњи Милановац“ Доњи Милановац
(„Сл.лист општине Мајданпек“, број 31/16 и 8/18),
Скупштина општине Мајданпек, на XVIII седници
одржаној дана 29.12. 2020.године доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама
и допунама Програма пословања ЈKП Доњи
Милановац Доњи Милановац за 2020.годину који је
Одлуком број 697-3/20 од 27.10.2020.године донео
Надзорни одбор ЈKП Доњи Милановац Доњи
Милановац.
Програм из претходног става је у делу
планираних средстава за „Трошкове за запослене
(19 - Превоз запослених са посла и на посао)“
усклађен са чланом 62. став 1. тачка 5.6. и чланом
63. став 3. Одлуке о социјалној заштити у општини
Мајданпек (“Сл.лист општине Мајданпек“ број 9/20).
II
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама
и допунама Програма коришћења субвенција из
буџета општине Мајданпек за ЈKП Доњи Милановац
Доњи Милановац за 2020.годину који је Одлуком број
697-4/20 од 27.10.2020.године донео Надзорни одбор
ЈKП Доњи Милановац Доњи Милановац.
III
Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
IV
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду,
јавне делатности и заједничке послове Општинске
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности
и Програм о изменама и допунама Програма
пословања ЈKП Доњи Милановац Доњи Милановац
за 2020.годину, достави Министарству привреде
Републике Србије.
V
Решење доставити:
 ЈKП Доњи Милановац Доњи Милановац

30. децембар 2020.

 Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове
 Архиви Општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 023-32 од 29. децембра 2020.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2290
На основу чланова 59. и 60. став 2. Закона о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16 и
88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине
Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, број 7/08 и
42/18) а у складу са чланом 13. став 1. тачка 8)
Одлуке о измени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа за за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Мајданпек“ Мајданпек („Сл.лист
општине Мајданпек“, број 31/16), Скупштина општине
Мајданпек, на XVIII седници одржаној дана
29.12.2020.године доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама
и допунама Програма пословања ЈKП „Мајданпек“
Мајданпек за 2020.годину који је Одлуком број 337 од
22.10.2020.године дoнeo Надзорни одбор ЈKП
„Мајданпек“ Мајданпек.
Програм из претходног става је у делу
планираних средстава за „Трошкове за запослене
(19 - Превоз запослених са посла и на посао)“
усклађен са чланом 62. став 1. тачка 5.6. и чланом
63. став 3. Одлуке о социјалној заштити у општини
Мајданпек (“Сл.лист општине Мајданпек“ број 9/20).
II
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама
и допунама Програма коришћења субвенција ЈKП
„Мајданпек“ Мајданпек за 2020.годину који је
Одлуком број 336 од 22.10.2020.године дoнeo
Надзорни одбор ЈKП „Мајданпек“ Мајданпек.
III
Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
IV
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду,
јавне делатности и заједничке послове Општинске
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности
и Програм о изменама и допунама Програма
пословања
ЈKП
„Мајданпек“
Мајданпек
за
2020.годину,
достави
Министарству привреде
Републике Србије.
V
Решење доставити:
 ЈKП „Мајданпек“ Мајданпек
 Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове
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 Архиви Општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 023-31 од 29. децембра 2020.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2291
На основу чланова 59. и 60. став 2. Закона о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16 и
88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине
Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, број 7/08 и
42/18) а у складу са чланом 13. став 1. тачка 8)
Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа
„Водовод“ Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“,
број 31/16), Скупштина општине Мајданпек, на XVIII
седници одржаној дана 29.12.2020.године доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама
и допунама Програма пословања ЈП „Водовод“
Мајданпек
за
2020.годину,
број
1259
од
08.10.2020.године, који је Одлуком број 1258 од
08.10.2020.године донео Надзорни одбор ЈП
„Водовод“ Мајданпек.
Програм из претходног става је у делу
планираних средстава за „Трошкове за запослене
(19 - Превоз запослених са посла и на посао)“
усклађен са чланом 62. став 1. тачка 5.6. и чланом
63. став 3. Одлуке о социјалној заштити у општини
Мајданпек (“Сл.лист општине Мајданпек“ број 9/20).
II
Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду,
јавне делатности и заједничке послове Општинске
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности
и Програм о изменама и допунама Програма
пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2020.годину,
достави Министарству привреде Републике Србије.
IV
Решење доставити:
 ЈП „Водовод“ Мајданпек
 Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове
 Архиви Општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 023-29 од 29. децембра 2020.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2292
На основу чланова 59. и 60. став 2. Закона о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16 и
88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине

30. децембар 2020.

Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, број 7/08 и
42/18) а у складу са чланом 13. став 1. тачка 8)
Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа
за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек
(„Сл.лист општине Мајданпек“, број 31/16, 8/18 и
24/20), Скупштина општине Мајданпек, на XVIII
седници одржаној дана 29.12.2020.године доноси

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама
и допунама Програма пословања ЈП за грађевинско
земљиште и путеве Мајданпек за 2020.годину, број
504 од 22.09.2020.године, који је Одлуком број
11.2/20 од 22.09.2020.године донео Надзорни одбор
ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек.
Програм из претходног става је у делу
планираних средстава за „Трошкове за запослене
(19 - Превоз запослених са посла и на посао)“
усклађен са чланом 62. став 1. тачка 5.6. и чланом
63. став 3. Одлуке о социјалној заштити у општини
Мајданпек (“Сл.лист општине Мајданпек“ број 9/20).
II
Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду,
јавне делатности и заједничке послове Општинске
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности
и Програм о изменама и допунама Програма
пословања ЈП за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек за 2020.годину, достави Министарству
привреде Републике Србије.
IV
Решење доставити:
 ЈП за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек
 Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове
 Архиви Општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 023-28 од 29. децембра 2020.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________

2293
На основу чланова 59. и 60. став 2. Закона о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16 и
88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине
Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, број 7/08 и
42/18) а у складу са чланом 13. став 1. тачка 8)
Одлуке о измени оснивачког акта Јaвнoг прeдузeћa
зa стaмбeнe услугe Мајданпек („Сл.лист општине
Мајданпек“, број 31/16), Скупштина
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општине Мајданпек, на XVIII седници одржаној дана
29.12.2020.године доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама
и допунама Програма пословања ЈП зa стaмбeнe
услугe Мајданпек за 2020.годину који је Одлуком број
565 од 05.11.2020.године дoнeo Надзорни одбор ЈП
зa стaмбeнe услугe Мајданпек.
Програм из претходног става је у делу
планираних средстава за „Трошкове за запослене
(19 - Превоз запослених са посла и на посао)“
усклађен са чланом 62. став 1. тачка 5.6. и чланом
63. став 3. Одлуке о социјалној заштити у општини
Мајданпек (“Сл.лист општине Мајданпек“ број 9/20).
II
Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду,
јавне делатности и заједничке послове Општинске
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности
и Програм о изменама и допунама Програма
пословања ЈП зa стaмбeнe услугe Мајданпек за
2020.годину,
достави
Министарству привреде
Републике Србије.
IV
Решење доставити:
 ЈП зa стaмбeнe услугe Мајданпек
 Одељењу за привреду, јавне делатности и
заједничке послове
 Архиви Општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 023-30 од 29. децембра 2020.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2294
На основу члана 39. став 1. тачка 32) Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Закључка Владе РС
05 Број 023-2937/2018-4 од 06.07.2018. године и
Решења Привредног суда у Београду Рео 21/2017 од
24. септембра 2018. године, а у вези Унапред
припремљеног плана реаорганизације (УППР) за
Предузеће за водне путеве ИВАН МИЛУТИНОВИЋ ПИМ, Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 29.12.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о конверзији потраживања општине Мајданпек у
капитал Предузећа за водне путеве ИВАН
МИЛУТИНОВИЋ - ПИМ
Члан 1.
Покреће
се
поступак
конверзије
потраживања општине Мајданпек у капитал
Предузећа за водне путеве ИВАН МИЛУТИНОВИЋ –
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ПИМ, а на основу Унапред припремљеног плана
реаорганизације (УППР).
Члан 2.
Овлашћује
се
председник
општине
Мајданпек да потпише Уговор о конверзији
потраживања у капитал Предузећа за водне путеве
ИВАН МИЛУТИНОВИЋ – ПИМ.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Одлуку објавити у
општине Мајданпек''.

''Службеном

листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 –55 /6 од 29. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2295
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 29.12.2020. године, на основу члана
44. став 1. тачка 10. Закона о култури (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/09) и члана 39.
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и
42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Центра за културу и образовање Доњи
Милановац
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Валентина Гавриловић из
Доњег Милановца, за вршиоца дужности директора
Центра за културу и образовање Доњи Милановац,
на мандатни период до дванаест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованој, Центру за
културу и образовање Доњи Милановац и архиви СО
Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 55/7-1 од 29. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2296
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 29.12.2020. године, на основу члана
39. став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Сл. лист општине Мајданпек'', број 129/07 и 42/18),
донела је
РЕШЕЊЕ
o именовању вршиоца дужности директора
Друштва са ограниченом одговорношћу
''Бизнис инкубатор Мајданпек''
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I
ИМЕНУЈЕ СЕ Славко Илић, економиста из
Мајданпека, за вршиоца дужности директора
Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бизнис
инкубатор Мајданпек'', мандатни период до дванаест
месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ДОО
''Бизнис инкубатор Мајданпек и архиви СО
Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 55/7-2 од 29. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2297
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 29.12.2020. године, на основу члана
39. став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и
42/18), и члана 9. Статута Фондације за локални
економски развој општине Мајданпек, број 1 од
06.07.2007. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Именује
се
Јасмина
Стефановић,
комерцијалиста из Мајданпека, за вршиоца дужности
лица овлашћеног за заступање и представљање
Фондације за локални економски развој општине
Мајданпек, на мандатни период до дванаест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованој, Фондацији
за локални економски развој општине Мајданпек и
архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 55/7-3 од 29.12.2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2298
Скупштина општине општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 29.12.2020. године, на основу
члана 52. став 1 и 2. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 15/16), члана 39. став
1. тачка 10) Статута општине Мајданпек (''Службени
лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), донела
је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа ''Доњи Милановац''
Доњи Милановац

30. децембар 2020.

I
Именује се Саша Либрић, дипломирани
менаџер из Доњег Милановца, за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа ''Доњи
Милановац'' Доњи Милановац, на мандатни период
до дванаест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ЈКП ''Доњи
Милановац'' Доњи Милановац и архиви СО
Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 55/7-4 од 29. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2299
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 29.12.2020. године, на основу члана
24. и 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 и
42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек''
Мајданпек
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Ђорђе Рошкић, економиста за
робни промет из Лескова, за вршиоца дужности
директора
Јавног
комуналног
предузећа
за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије
''Мајданпек'' Мајданпек, на мандатни период до
дванаест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ЈКП за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије
''Мајданпек'' Мајданпек, архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 55/7-5 од 29. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________
2300
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 29.12.2020. године, на основу члана
24. став 3. и члана 52. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16) и
члана 39. став 1.
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тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и
42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за комуналне услуге ''Водовод''
Мајданпек
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Небојша Зарков, технолог из
Мајданпека, за вршиоца дужности директора Јавног
предузећа
за
комуналне
услуге
''Водовод''
Мајданпек, на период до дванаест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ЈП за
комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек и архиви СО
Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 55/7-6 од 29. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
_________

30. децембар 2020.
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