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2678 
На основу члана 64. и члана 72. Закона о 

локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 
14/22), као и члана 33. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 29.06.2022. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о потврђивању одборничких мандата 

 
I 

 ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати новим 
одборницима Скупштине општине Мајданпек, након 
спроведених избора за одборнике Скупштине 
општине Мајданпек, који су одржани 03. априла 
2022. године и 16. априла 2022.године, са изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО 
СВЕ. 
 

II 
 Одборници којима се потврђују мандати са 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАЈЕДНО 
МОЖЕМО СВЕ, су: 
    

1. Векица Милошевић, рођена 
1982.године, електротехничар из Бољетина; 

2. Маријана Србуловић, рођена 
1986.године, васпитачица из Мајданпека; 

3. Стефан Новаковић, рођен 
1993.године, електротехничар из Доњег 
Милановца. 

   
III 

Мандат новим  одборницима  почиње да тече 
од дана потврђивања  мандата и траје до истека 
мандата одборника Скупштине општине Мајданпек 
којима је престао мандат.  
 

IV 
 Против ове одлуке, подносилац проглашене 
изборне листе која је освојила мандате, одборник и 
кандидат за одборника на изборној листи са које је 
изабран нови одборник могу поднети жалбу 
Управном суду у року од седам дана, од дана 
доношења одлуке.  
 

V 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДНАПЕК 
Број:  06-25/1  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2679 
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 (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
29.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за 

социјални рад Мајданпек за 2021. годину, број 551-
561 од 11.02.2022. године, који је Одлуком број 551-
559-1 од 14.02.2021. године усвојио Управни одбор 
Центра за социјални рад Мајданпек. 
 

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

 
III 

Решење доставити: Центру за социјални рад 
Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове и архиви општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  551 - 1  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2680 
На основу члана 78. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16, 30/16 – 
исправке и 6/20) и члана 39. став 1. тачке 22) и 27) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), а у вези са 
чланом 12. став 1. тачка 2) Одлуке о измени 
оснивачког акта Центра за културу  Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', брoj 23/16, 
31/16 и 34/21), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 29.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за 

културу Мајданпек за 2021. годину, број 110 од 
14.03.2022. године, који је Одлуком број 108 од 
11.03.2022. године усвојио Управни одбор Центра за 
културу Мајданпек. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''.  
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III 
Решење доставити: Центру за културу 

Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове и архиви општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 3  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2681 
На основу члана 78. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16, 30/16 – 
исправке и 6/20) и члана 39. став 1. тачке 22) и 27) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), а у вези са 
чланом 12. став 1. тачка 2) Одлуке о измени 
оснивачког акта Центра за културу и образовање 
Доњи Милановац (''Службени лист општине 
Мајданпек'', брoj 23/16, 31/16  и 34/21), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
29.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији 

програма рада Центра за културу и образовање 
Доњи Милановац за 2021. годину, број 036/1 од 
15.03.2022. године, који је Одлуком број 038/2022 од 
17.03.2022. године усвојио Управни одбор Центра за 
културу и образовање Доњи Милановац. 
 

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

 
III 

Решење доставити: Центру за културу и 
образовање Доњи Милановац, Одељењу за 
привреду, јавне делатности и заједничке послове и 
архиви општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 5  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2682 
На основу члана 78. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16, 30/16 – 
исправке и 6/20) и члана 39. став 1. тачке 22) и 27) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), а у вези са 
члaнoм 12. Одлуке о измени оснивачког акта Mузeja 
у Majдaнпeку (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 19/16 и 34/21), Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 29.06.2022. године, 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Музеја у 
Мајданпеку за 2021. годину, број 21 од 18.03.2022.  

године, који је Одлуком број 20 од 16.03.2022. године 
усвојио Управни одбор Музеја у Мајданпеку. 

 
II 

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

 
III 

Решење доставити: Музеју у Мајданпеку, 
Одељењу за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове и архиви општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 4  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2683 
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 209. 
Закона о социјалној заштити (''Службени гласник 
РС'', број 24/11), члана 39. став 1. тачка 22) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина општине 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
29.06.2022. године, донела je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Центра за социјални рад Мајданпек за 2022. годину, 
који је Одлуком број 551-2943-3 од 20.12.2021. 
године усвојио Управни одбор Центра за социјални 
рад Мајданпек. 
 

II 
Финансијски део Програма рада Центра за 

социјални рад Мајданпек за 2022. годину део је 
Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2022. годину 
(''Службeни лист oпштинe Majдaнпeк'', брoj 53/21 и 
14/22 ), у оквиру:  

Раздела 4 – OПШTИНСКA УПРAВA  
ПРОГРАМ 11: СOЦИJAЛНA ЗAШTИTA,  
Програмска класификација 0902,  
ПА: Дневне услуге у заједници  
ПА: Једнократне помоћи и други облици 

помоћи  
ПА: Породични и домски смештај 

прихватилишта и друге врсте смештаја  
ПА: Саветодавно-терапиjске и социјално 

едукативне услуге  
 

III 
Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
IV 

Решење доставити: Центру за социјални рад 
Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове, Одељењу за финансије, буџет 
и трезор и архиви општине. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 20/2021  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2684 
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 74. Закона 
о култури (''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16, 
30/16 - исправке, 6/20) и члана 39. став 1. тачка 22) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина 
општине општине Мајданпек, на седници одржаној 
дана 29.06.2022. године, донела je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Центра за културу Мајданпек за 2022. годину, који је 
Одлуком број 332 од 17.12.2021. године усвојио 
Упрaвни одбор Центра за културу Мајданпек. 
 

II 
Финансијски део Програм рада Центра за 

културу Мајданпек за 2022. годину део је Одлуке о 
буџету општине Мајданпек за 2022. годину 
(''Службeни лист oпштинe Majдaнпeк'', брoj 53/21 и 
14/22 ), у оквиру: 

Раздела 4 – OПШTИНСКA УПРAВA  
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА,  
Програмска класификација 1201/ 1201-0001,  
ПА: Функциoнисaњe лoкaлних устaнoвa 

културe 
 

III 
Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
IV 

Решење доставити: Центру за културу 
Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове, Одељењу за финансије, буџет 
и трезор и архиви општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 26/2021  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2685 
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 74. Закона 
о култури (''Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 
30/16 - исправке, 6/20) и члана 39. став 1. тачка 22) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина 
општине општине Мајданпек, на седници одржаној 
дана 29.06.2022. године, донела je 
 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план и 
програм рада Центра за културу и образовање Доњи 
Милановац за 2022. годину, који је Одлуком број 258 
од 16.12.2021. године усвојио Упрaвни одбор Центра 
за културу и образовање Доњи Милановац. 
 

II 
Финансијски део Годишњег плана и програма 

рада Центра за културу и образовање Доњи 
Милановац за 2022. годину део је Одлуке о буџету 
општине Мајданпек за 2022. годину (''Службeни лист 
oпштинe Majдaнпeк'', брoj 53/21 и 14/22 ), у оквиру: 

Раздела 4 – OПШTИНСКA УПРAВA  
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА,  
Програмска класификација 1201/ 1201-0001,  
ПА: Функциoнисaњe лoкaлних устaнoвa 

културe 
 

III 
Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
IV 

Решење доставити: Центру за културу и 
образовање Доњи Милановац, Одељењу за 
привреду, јавне делатности и заједничке послове, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви 
општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 27/2021  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2686 
На основу члана 12. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94, 
79/05 - др. закон, 83/14 - др. Закон), члaнa 26. Зaкoнa 
o библиoтeчкo-инфoрмaциoнoj дeлaтнoсти 
(''Службeни глaсник РС'', брoj 52/11, 78/21), члана 74. 
Закона о култури (''Службени гласник РС'', број 72/09, 
13/16, 30/16 - исправке, 6/20, 47/21 и 78/21) и и члана 
39. став 1. тачка 22) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), Скупштина општине општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 29.06.2022. године, донела je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Народне библиотеке Мајданпек за 2022. годину, који 
је Одлуком број 173 од 17.12.2021. године усвојио 
Упрaвни одбор Народне библиотеке Мајданпек. 
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II 

Финансијски део Програма рада Народне 
библиотеке Мајданпек за 2022. годину део је Одлуке 
о буџету општине Мајданпек за 2022. годину 
(''Службeни лист oпштинe Majдaнпeк'', брoj 53/21 и 
14/22 ), у оквиру: 

Раздела 4 – OПШTИНСКA УПРAВA  
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА,  
Програмска класификација 1201/ 1201-0001,  
ПА: Функциoнисaњe лoкaлних устaнoвa 

културe 
 

III 
Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
IV 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  022 - 28/2021  од  29.06.2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                              Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2687 

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 74. Закона 
о култури (''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16, 
30/16 - исправке, 6/20) и члана 39. став 1. тачка 22) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина 
општине општине Мајданпек, на седници одржаној 
дана 29.06.2022. године, донела je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Гoдишњи прoгрaм 

рaдa Mузeja у Мајданпеку за 2021. годину, који је 
Одлуком број 134 од 20.12.2021. године усвојио 
Упрaвни одбор Mузeja у Мајданпеку. 
 

II 
Финансијски део Годишњег програма рада 

Музеја у Мајданпеку за 2022. годину део је Одлуке о 
буџету општине Мајданпек за 2022. годину 
(''Службeни лист oпштинe Majдaнпeк'', брoj 53/21 и 
14/22 ), у оквиру: 

Раздела 4 – OПШTИНСКA УПРAВA  
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА,  
Програмска класификација 1201/ 1201-0001,  
ПА: Функциoнисaњe лoкaлних устaнoвa 

културe 
 

III 
Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

IV 
Решење доставити: Музеју у Мајданпеку, 

Одељењу за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове, Одељењу за финансије, буџет и 
трезор и архиви општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 30/2021  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2688 
На основу члана 12. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94, 
79/05 - др. закон, 83/14 - др. Закон) и члана 39. став 
1. тачка 22) Статута општине Мајданпек (''Сл.ужбени 
лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), 
Скупштина општине општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 29.06.2022. године, донела je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Плaн рaдa сa 

буџeтoм Tуристичкe oргaнизaциje oпштинe 
Мајданпек за 2022. годину, који је Одлуком број 157-
1/2021 од 24.12.2021. године усвојио Упрaвни одбор 
Tуристичкe oргaнизaциje oпштинe Мајданпек.  

. 
II 

Финансијски део Плaна рaдa сa буџeтoм 
Tуристичкe oргaнизaциje oпштинe Мајданпек за 2022. 
годину део је Одлуке о буџету општине Мајданпек за 
2022. годину (''Службeни лист oпштинe Majдaнпeк'', 
брoj 53/21 и 14/22 ), у оквиру: 

Раздела 4 – OПШTИНСКA УПРAВA  
ПРОГРАМ 4: РAЗВOJ TУРИЗMA,  
Програмска класификација 1502/ 1502-0001,  
ПА: Упрaвљaњe рaзвojeм туризмa 
 

III 
Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

IV 
Решење доставити: Туристичкој организацији 

општине Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове, Одељењу за 
финансије, буџет и трезор и архиви општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022-39/2021  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2689 
На основу члана 39. став 1. тачка 22) Статута 

општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), 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), Скупштина општине 
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општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
29.06.2022. године, донела je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рaдa Бизнис 

инкубатор Мајданпек доо Мајданпек за 2022. годину, 
који је Одлуком број 292/2021 од 27.12.2021. године 
усвојила Скупштина привредног друштва Бизнис 
инкубатор Мајданпек доо Мајданпек.  

II 
Финансијски део Програма рaдa Бизнис 

инкубатор Мајданпек доо Мајданпек за 2022. годину 
део је Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2022. 
годину (''Службeни лист oпштинe Majдaнпeк'', брoj 
53/21 и 14/22 ), у оквиру:  

Раздела 4 – OПШTИНСКA УПРAВA  
ПРОГРАМ 3: ЛOКAЛНИ EКOНOMСКИ 

РAЗВOJ,  
Програмска класификација 1501/ 1501-0001,  
ПА: Унaпрeђeњe приврeднoг и инвeстициoнoг 

aмбиjeнтa 
 

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, Одељењу за 
финансије, буџет и трезор и архиви општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  022 - 29/2021  од  29.06.2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                              Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2690 

На основу члана 39. став 1. тачка 22) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), 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), Скупштина општине 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
29.06.2022. године, донела je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

Фондације за локални економски развој општине 
Мајданпек за 2022. годину, који је Одлуком број 53-
02/2021 од 15.12.2021. године, усвојио Управни 
одбор Фондације за локални економски развој 
општине Мајданпек.  
 

II 
Финансијски део Програма пословања 

Фондације за локални економски развој општине 
Мајданпек за 2022. годину део је Одлуке о буџету 

општине Мајданпек за 2022. годину (''Службeни лист 
oпштинe Majдaнпeк'', брoj 53/21 и 14/22 ), у оквиру:  

Раздела 4 – OПШTИНСКA УПРAВA  
ПРОГРАМ 3: ЛOКAЛНИ EКOНOMСКИ 

РAЗВOJ,  
Програмска класификација 1501/ 1501-0003,  
ПА: Пoдршкa eкoнoмскoм рaзвojу и 

прoмoциjи прeдузeтништвa 
 

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, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви 
општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  022 - 36/2021  од  29.06.2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                              Никола Науновић, с.р. 

__________ 
2691 

На основу члана 52. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', брoj 72/09, 81/09 
исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 
50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 9/20 и 52/21), члана 12. 
Правилника о начину и поступку избора чланова 
комисије за стручну контролу планских докумената, 
комисије за контролу усклађености планских 
докумената, комисије за планове јединице локалне 
самоуправе и комисије за стручну контролу 
урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде 
члановима комисије, као и условима и начину рада 
комисија (''Службени гласник РС'', број 32/19) и члана 
39. Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
29.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за планове општине 

Мајданпек  
 
I 

Образује се Комисија за планове општине 
Мајданпек (у даљем тексту: Комисија), ради пружања 
стручне помоћи у поступцима израде и доношења 
планских докумената. 

 
II 

Комисију чине председник, заменик 
председника, секретар и три члана, од којих се једна 
трећина чланова именује на предлог министра 
надлежног за послове просторног планирања и 
урбанизма. 
           За председника, заменика председника, 
секретара и чланове комисије из става 1. именују се 
лица која испуњавају следеће услове: да су признати 
стручњаци из области планирања и 
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изградње, да имају високу стручну спрему, 
одговарајућу личну лиценцу и најмање пет година 
радног искуства у струци. 
 

III 
У Комисију се именују: 
За председника: 

1. Зоран Јовановић, дипломирани инжењер 
архитектуре из Зајечара, лиценца ИКС број: 200 0033 
03, Зајечар;  

За заменика председника: 
2. Славица Вукојевић, дипломирани инжењер 

архитектуре из Кучева, лиценца ИКС број: 300 C889 
06 и 200 0904 06, Општинска управа Кучево;  

За чланове: 
3. Ненад Урошевић, дипломирани инжењер 

архитектуре, из Смедерева,  лиценца ИКС број: 200 
0996 07 и 300 L321 12, представник Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;  

4. Гордан Миленковић, дипломирани 
грађевински инжењер, из Зајечара, лиценца ИКС 
број: 317 G059 08 и 411 С454 08, представник 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Одељење републичке 
урбанистичке инспекције у Зајечару;

 
 

5. Биљана Рубежић, дипломирани грађевински 
инжењер, лиценца ИКС број: 202 0342 03, Градска 
управа града Зајечар. 

Секретар Комисије: 
Сузана Дудић, грађевински инжењер из 

Мајданпека, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне послове 
Општинске управе општине Мајданпек. 
 

IV 
 Задатак Комисије је обављање стручних 
послова у поступку израде, измене и спровођења 
планских докумената, стручна контрола планских 
докумената, као и давање стручног мишљења по 
захтеву надлежних органа управе. 
 Комисија о свом раду сачињава Извештај. 
 

V 
 Председник Комисије сазива седнице, 
предлаже дневни ред (у сарадњи са надлежним 
лицима носиоца израде планског документа који је 
предмет заседања), председава седницама, 
потписујe записнике и закључке Комисије, стара се о 
правилној примени прописа којим се уређују услови и 
начин рада Комисије и обавља друге послове које му 
повери Комисија, у складу са Законом и овим 
Решењем. 

Заменик председника замењује председника 
у његовом одсуству обављајући послове из његовог 
делокруга, односно помаже му у раду или обавља 
друге поверене послове Комисије, у складу са 
Законом и овим Решењем. 

 
VI 

 Maндат председника, заменика председника 
и чланова Комисије траје четири године. 

Председнику, заменику председника и 
члановима Комисије, за рад у Комисији припада 
накнада.  

Право на накнаду имају лица која нису у 
радном односу у надлежном органу општине 

Мајданпек који спроводи поступак стручне контроле 
и поступак јавног увида и којима није у опису посла 
обављање послова из делокруга рада Комисије. 

Председник, заменик председника и 
чланови Комисије, добијају накнаду по одржаној 
седници, у износу од 20% од износа просечне нето 
зараде у Републици Србији према подацима за 
последњи месец објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ као и путне трошкове за 
чланове комисије који живе ван Мајданпека, и то у 
висини цене аутобуске карте ма основу приложене 
карте за превоз или уколико користе сопствени 
превоз, путни трошкови биће исплаћени у висини 
цене горива према потрошњи од 10 лит на 100 km.

 

Накнада се обрачунава на основу потписане 
присутности чланова комисије од стране секретара 
Комисије.  

 
VII 

Комисија ради према одредбама Закона, 
односно у складу са прописом којим се уређује 
стручна контрола, рани јавни увид и јавни увид у 
плански документ. 

Комисија ближе уређује свој рад 
Пословником о раду Kомисије. 

Пословник о раду комисије предлаже 
председник Комисије и доноси га Комисија већином 
гласова на конститутивној седници. 

Пословником о раду ближе се уређује начин 
сазивања седнице, рад на седници, начин вођења 
записника, начин гласања и одлучивања, начин 
сачињавања и потписивања записника, односно 
извештаја о обављеној стручној контроли, односно о 
обављеном јавном увиду. 

Стручне и административне послове за 
потребе Комисије обавља Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено – комуналне и 
инспекцијске послове Општинске управе општине 
Мајданпек. 

 
VIII 

Комисија може образовати радне тимове за 
поједина сложена питања из области: саобраћаја, 
пејзажног уређења и екологије, заштите 
градитељског наслеђа и урбане реконструкције, 
инфраструктуре, као и за техноекономска питања и 
архитектонско обликовање. 

Комисија закључком о образовању радног 
тима одређује број чланова и састав радних тимова. 

Председник комисије сазива седнице радног 
тима и одређује дневни ред. 

У случају када је потребно образложити 
поједине ставове и мишљења Комисије, седници 
радног тима присуствује и члан Комисије кога одреди 
Комисија. 

Радни тим ради на седницама, којима 
присуствује већина чланова радног тима, а доноси 
закључке већином гласова присутних чланова 
радног тима, о чему се саставља записник. 

Седницом радног тима председава члан 
радног тима кога одреди радни тим. 

Записник са закључцима радног тима је 
обавезан део материјала који се разматра на 
седници комисије. 
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IX 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење о образовању Комисије за планове 
општине Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', 
број 19/17, 34/17, 18/18, 13/20 и 32/20). 
 

X 
Решење објавити  у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-25/4  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2692 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 29.06.2022. године, на основу члана 
38 и 39. Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), донела је  
 

О Д Л У К У 
о изменама Одлуке о примањима одборника 

Скупштине општине 
Мајданпек и чланова Општинског већа 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о примањима одборника 
Скупштине општине Мајданпек и чланова 
Општинског већа (''Службени лист општина'', број 
6/05 и ''Службени лист општине Мајданпек'', број 
8/08, 26/13 и 6/15), у члану 4. став 1. мења се и 
гласи: 
 

''Уводи се посебна награда на месечном 
нивоу, и то: 

- 10.000,00 динара за одборника; 
- 11.000,00 динара за шефа одборничке 

групе; 
- 10.500,00 динара за заменика шефа 

одборничке групе; 
- 30.000,00 динара за заменика председника 

Скупштине општине; 
- 45.000,00 динара за председника 

Скупштине општине.'' 
 

Члан 2. 
У члану 5. став 1. износ ''15.000,00 динара'' 

замењује се износом ''25.000,00 динара''. 
 

Члан 3. 
 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-25/6  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2693 
На основу члана 39. Статута општине 

Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), а у вези члана 1. и 9. Закона о 
платама у државним органима (''Службени гласник 

РС'', број 34/01), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 29.06.2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
о изменама Одлуке о радноправном статусу 
изабраних и постављених лица у органима 

општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о радноправном статусу изабраних 
и постављених лица у органима општине Мајданпек 
(''Службени лист општина'', број 6/05 и ''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 8/08 и 26/13) у члану 
6. став 2. у алинеји 2. коефицијент ''5,50'' замењује 
се коефицијентом ''7,60''. 

У алинеји 5. коефицијент ''2,74'' замењује се 
коефицијентом ''3,40'' 
 

Члан 2. 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-25/7  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2694 
На основу члана 64. став 2. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16 и 
88/19), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 39. 
став 1. тачке 22) и 27) Статута општине Мајданпек 
(''Службени 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 01.01–31.03.2022. године, Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
29.06.2022. године, дoнeлa je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ПРИХВАТА 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 01.01.2022. године до 
31.03.2022. 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 
01.01.2022. године до 31.03.2022. године (I квартал), 
број IV 023-21/2022-01 од 
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31.05.2022. године, са рeшeњeм, достави 
Министарству привреде Републике Србије ради 
даљег извештавања у складу са законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа. 
 

III 
Решење објавити у ''Службени листу 

општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 21  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2695 
На основу члана 61. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16 и 
88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине 
Мајданпек (''Службени 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 (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 31/16 и 37/20), Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
29.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измeну Посебнoг 
програмa коришћења средстава из буџета општине 
Мајданпек за ЈП ''Водовод'' Мајданпек у 2022. години, 
број 880 од 20.05.2022. године, који је Одлуком број 
878 од 20.05.2022. године донео Надзорни одбор ЈП 
''Водовод'' Мајданпек. 
 

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Измeну Посебнoг програмa коришћења средстава 
из буџета општине Мајданпек за ЈП ''Водовод'' 
Мајданпек у 2022. години, достави Министарству 
привреде Републике Србије. 
 

III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

IV 
Решење доставити: ЈП ''Водовод'' Мајданпек, 

Одељењу за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове и архиви општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 19  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2696 
На основу чланова 59. и 60. став 1. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 
15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута 
општине Мајданпек (''Службени 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 (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 31/16 и 37/20), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној 
дана 29.06.2022. године, дoнeлa je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измeну Програм 

пословања ЈП ''Водовод'' Мајданпек за 2022. годину, 
број 879 од 20.05.2022. године, који је Одлуком број 
877 од 20.05.2022. године донео Надзорни одбор ЈП 
''Водовод'' Мајданпек. 
 

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Измeну Програмa пословања ЈП ''Водовод'' 
Мајданпек за 2022. годину достави Министарству 
привреде Републике Србије. 
 

III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

IV 
Решење доставити: ЈП ''Водовод'' Мајданпек, 

Одељењу за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове и архиви општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 15  од  29.06.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2697 
На основу члана 61. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16 и 
88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине 
Мајданпек (''Службени 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 производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 31/16 и 
37/20), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 29.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измeну Програм 

коришћења субвенција ЈКП ''Мајданпек'' Мајданпек 
за 2022. годину који је Одлуком број 172 од 
25.05.2022. године дoнeo Надзорни одбор ЈКП 
''Мајданпек'' Мајданпек. 
 

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Измeну Програм коришћења субвенција ЈКП 
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''Мајданпек'' Мајданпек за 2022. годину достави 
Министарству привреде Републике Србије. 

 
III 

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

 
IV 

 Решење доставити: ЈKП ''Мајданпек'' 
Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове и архиви општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 18  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2698 
На основу чланова 59. и 60. став 1. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 
15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута 
општине Мајданпек (''Службени 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 производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек'' 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 31/16 и 37/20), Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 29.06.2022. године, 
дoнeлa je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измeну Програмa 

пословања ЈKП ''Мајданпек'' Мајданпек за 2022. 
годину, који је Одлуком број 173 од 25.05.2022. 
године дoнeo Надзорни одбор ЈKП ''Мајданпек'' 
Мајданпек. 
  

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Измeну Програмa пословања ЈKП ''Мајданпек“ 
Мајданпек за 2022.'годину достави Министарству 
привреде Републике Србије. 

 
III 

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

 
IV 

Решење доставити: ЈKП ''Мајданпек'' 
Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове и архиви општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 - 17  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2699 
На основу члана 39. став 1. тачка 20) Статута 

општине Мајданпек (''Службени лист општине 

Мајданпек'', број 7/08), као и члана 15. став 3. Одлуке 
о сталним радним тeлима Скупштине општине 
Мајданпек (''Службени лист општина'', број 12/04 и 
6/05), Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 29.06.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Комисије за 

кадровска питања,  
одликовања и друга јавна признања 

 
I 

 Разрешавају се досадашње дужности у 
Комисији за кадровска питања, одликовања и друга 
јавна признања, и то: 
 

1. Данијел Стојановић, председник; 
2. Марио Буљубаша, члан; 
3. Драган Манојловић, члан; 
4. Добривоје Божиновић, члан; 

 
II 

 У Комисију за кадровска питања, одликовања 
и друга јавна признања именују се: 

 1. Саша Јаношевић, за председника; 
2. Владица Петровић, за заменика 
председника; 
3. Ивана Златић, за члана; 
4. Александра Бадркић, за члана; 
5. Добривоје Божиновић, за члана; 
6. Мијомир Ивановић, за члана; 
7. Небојша Петковић, за члана. 

 
III 

 Ово решење доставити разрешеним и 
именованим члановима Комисије за кадровска 
питања, одликовања и друга јавна признања. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-25/13-1  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2700 
На основу члана 44. Статута општине 

Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), као и члана 15. Одлуке о сталним 
радним телима (''Службени лист општина'', број 
12/04 и 6/05), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 29.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника, заменика 
председника и чланова  

Комисије за стамбене односе Скупштине општине 
Мајданпек 

 
I 

 Разрешавају се досадашње дужности у 
Комисији за стамбене односе, и то: 
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1. Дејан Вагнер, председник; 
2. Жељко Митић, заменик председника; 
3. Ивана Николић, члан; 
4. Видена Михајловић, члан; 
5. Небојша Клческо, члан; 
6. Сања Павловић, члан; 
7. Сава Драгошановић, члан. 

 
II 

 У Комисију за стамбене односе именују се, и 
то: 

 
1. Маријана Србуловић, за председника; 
2. Иван Максимовић, за заменика 

председника; 
3. Мирољуб Анђић, за члана; 
4. Стефан Новаковић, за члана; 
5. Сава Драгошановић, за члана; 
6. Миља Миленковић, за члана. 
 

III 
Решење доставити: именованима и архиви 

СО Мајданпек. 
IV 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 25/13-2  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2701 
 На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14-други закон, 101/16, 47/18 и 111/21), 
члана 6. став 1. тачка 5. и члана 7. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13,83/16, 
104/16, 95/18 и 111/21) и члана 239. став 3. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара (''Службени 
гласник РС '', број 95/18, 49/19, 86/19, 156/20 и 15/21), 
члана 2. Oдлуке о одређивању зона и 
најопремљеније зоне на територији општине 
Mајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 45/21) 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 29.06.2022. 
године, донела је 

 

О Д Л У К У 
о накнадама за коришћење јавних површина   

   
ЧЧллаанн  11..  

Овом одлуком утврђује се висина накнада за 
коришћење јавних површина на територији општине 
Мајданпек, oбвeзници плaћaњa, рокови и начин 
плаћања накнаде, као и друга питања од значаја за 
утврђивање накнаде.  
 

ЧЧллаанн  22..  
Накнаде за коришћење јавне површине, су:  

1) накнада за коришћење простора на 
јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности;  

2) накнада за коришћење јавне 
површине за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица, као и за коришћење површине 
и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица којим се врши непосредни 
утицај на расположивост, квалитет или неку другу 
особину јавне површине, за које дозволу издаје 
надлежни орган јединице локалне самоуправе;  

3) накнада за коришћење јавне 
површине по основу заузећа грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова и 
изградњу. 

Jавна површина јесте површина утврђена 
планским документом јединице локалне самоуправе 
која је доступна свим корисницима под једнаким 
условима: 

 јавна саобраћајна површина ( пут, улица, 
пешачка зона и сл.); 

 трг;  
 јавна зелена површина (парк, сквер, 

градска шума и сл.) и 
 јавна површина блока (парковски уређене 

површине и саобраћајне површине). 
Под коришћењем простора на јавној 

површини у пословне и друге сврхе,  у смислу става 
1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне 
површине: 

 објектом привременог коришћења: киоск, 
тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат 
за продају штампе, покретни објекат за продају робе 
на мало и вршење занатских и других услуга, 
монтажни објекат за обављање делатности јавних 
комуналних предузећа, телефонска говорница  и 
слични објекти, башта угоститељског објекта;  

 за забавни парк, циркус, спортске терене, за 
одржавање концерата, фестивала и других 
манифестација, за одржавање спортских приредби, 
за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за 
коришћење посебно обележеног простора за теретно 
возило за снабдевање и друго. 

Коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) 
овог члана односи се на привремено коришћење 
простора на јавној површини и не обухвата 
коришћење трајног карактера изградњом објеката 
инфраструктуре. 

 
Члан 3. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне 
површине је корисник јавне површине. 

 
Члан 4. 

Обавеза плаћања накнаде за коришћење 
јавне површине настаје даном почетка коришћења 
јавне површине за чије коришћење је прописано 
плаћање накнаде и траје док траје коришћење јавне 
површине. 
 

Члан 5. 
Основица накнаде за коришћење простора 

на јавној површини је површина коришћеног 
простора изражена у метрима квадратним (m

2
).  
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Члан 6. 
 Критеријуми за утврђивање висина накнада 

су: време коришћења простора, зона у којој се 
налази простор који се користи,  као и техничко- 
употребне карактеристике објекта, уколико се јавна 
површина користи  за постављање објекта.  

   
Члан 7.  

За утврђивање висине накнада за 
коришћење јавне површине одређене су зоне, 
oднoснo дeлoви тeритoриje у кojимa сe нaлaзe jaвнe 
пoвршинe и тo: 

I.  прва зона  која 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. 

II. друга зона која 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.  

III. трећа зона која обухвата горњи део 
насеља Мајданпек и то улице: Вука Караџића (пут ка 
новом гробљу), Велике Ливаде, викенд насеља: 
Обљага Маре, Крапаћос (Мајданпечки пут), 
Градашница, Циганија, Казански поток, Рибнички 
поток, Хладне воде, Запис 1.,  и подручје 
индустријске зоне дефинисане Планом детаљне 
регулације насеља Мајданпек и подручје 
индустријске зоне дефинисане Планом детаљне 
регулације насеља Мосна.  

IV. четврта зона која обухвата: Мало 
Голубиње, Бољетинско брдо (Гребен), Равниште и 
друга подручја за развој туризма одређена планским 
документом и дефинисана важећом планском 
документацијом на територији општине Мајданпек. 

V. пета зона која 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. 

VI. шеста зона која 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.    
 

Члан 8. 
Утврђивање накнаде за коришћење јавне 

површине врши се према површини коришћеног 
простора, сразмерно времену коришћења тог 
простора или према  техничко - употребним 
карактеристикама објекта. 

Накнаду из става 1. овог члана, решењем 
утврђује Одељење за финансије, буџет и трезор 
Општинске управе општине Мајданпек. а по 
претходно издатом одобрењу Одељењa за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и 
инспекцијске послове Општинске управе општине 
Мајданпек у складу са прописима. 

Одобрење  за коришћење простора на јавној 
површини, односно решење о коришћењу простора 
на јавној површини доставља се Одељењу за 
финансије, буџет и трезор Општинске управе 
општине Мајданпек и садржи следеће податке:  

 за правно лице: назив и адресу 
седишта правног лица, порески идентификациони 
број, матични број и текући рачун; 

 за физичко лице - предузетника: име 
и презиме, назив радње са адресом, порески 
идентификациони број, матични број радње, текући 
рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког 
лица; 

 податке о адреси, површини и 
времену коришћења простора на јавним 
површинама; 

 податак о испуњености услова за 
остваривање права на ослобођење предвиђеног 
овим тарифним бројем. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену 
обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 
претходни месец, а за месеце за које је обавеза 
доспела у моменту уручења решења у року од 15 
дана од дана достављања решења.  

Обвезник накнаде, дужан је да сваку насталу 
промену, пријави Одељењу за финансије, буџет и 
трезор Општинске управе општине Мајданпек, у року 
од 8 (осам) дана од дана настале промене. 

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe 
изjaвити жaлбa министарству у чијој су надлежности 
послови финансија, прeкo Одељења за финансије, 
буџет и трезор Општинске управе општине 
Мајданпек. 
 

Члан 9. 
              Саставни део ове одлуке представља 
Тарифа накнада за коришћење јавних површина. 
 

Члан 10. 
Накнаду за коришћење јавних површина не 

плаћају директни и индиректни корисници буџетских 
средстава. 

 
Члан 11. 

Накнада за коришћење јавних површина по 
основу заузећа грађевинским материјалом и за
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извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe 
рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe 
врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, 
трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao 
и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних 
прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. 
Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe 
рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa 
кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и 
изгрaдњи.  

 
Члан 12. 

Приходи остварени од накнаде за 
коришћење јавних површина припадају буџету 
општине Мајданпек. 

 
Члан 13. 

Уплата прихода од накнада за коришћење 
јавних површина  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, 151-20, 1/21, 
10/22). 

 
Члан 14. 

У погледу поступка утврђивања накнаде, 
обрачунавања, наплате, рокова за плаћање, 
обрачуна камате контроле, принудне наплате, 
застарелости и других питања који нису прописани 
овом одлуком, сходно се примењују одредбе Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији.                                                                                                                                                      
 

Члан 15. 
             Надзор над применом одредаба ове одлуке 
врши Одељење за финансије, буџет и трезор 
Општинске управе општине Мајданпек, надлежно за 
утврђивање и наплату јавних прихода. 
 

Члан 16. 
У свeму oстaлoм штo ниje пoсeбнo 

рeгулисaнo oвoм Oдлукoм примењиваће се одредбе 
Закона о финансирању локалне самоуправе и 
Зaкoнa o нaкнaдaмa зa кoришћeњe jaвних дoбaрa. 
 

Члан 17. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
Члан 18. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 
да важи члан 5. став 1. тачке 2), 4), 6), 7) и 8)  Одлуке 
о локалним комуналним таксама („Службени лист 
општине Мајданпек“, број 19/12, 26/13, 30/14, 34/15, 
42/16, 39/17 и 42/18). 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-25/14  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

 

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА 

 
     Тарифни број 1. 

Накнада за коришћење простора на јавној 
површини у пословне и друге сврхе,  осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности. 

1. За коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности, за сваки цео 
и започети м

2
  простора који се користи, утврђује се 

накнада дневно сразмерно времену коришћења, и 
то: 

(1) за обављање пословне делатности 
(привремени објекти – киосци, други мањи монтажни 
објекти и други слични објекти за продају робе на 
мало, за пружање угоститељских, занатских услуга и 
других услуга; покретни привремени објекти - тезге, 
апарати за сладолед, апарати за кокице, кестен, 
кукуруз и слично, конзерватори за сладолед, 
расхладне витрине за продају освежавајућих 
напитака, аутомати за продају робе на мало и 
пружање услуга: банкомат, аутомат за продају 
штампе, напитака, кондиторских производа и слично, 
и други покретни објекти за продају робе на мало и 
вршење занатских  и других услуга, специјализована 
возила за обављање делатности трговине на мало и 
друге делатности у складу са законом, наменски 
монтажни објекти за потребе обављања делатности 
јавних комуналних предузећа – терминусни објекат, 
монтажни објекат за смештај алата, опреме и 
слично, као и телефонске говорнице), накнада се 
утврђује дневно: 

динара/м
2
 

- I зона  15 

- II зона 13 

- III зона 11 

- IV зона 9 

- V зона 7 

- VI зона 5 

 
(2) за обављање угоститељске делатности у 

башти угоститељског објекта отвореног типа, 
накнада се утврђује дневно:                                                                            
                                                                        динара/м2  
- I зона  11,7 

- II зона 9,4 

- III зона 7,9 

- IV зона 5,7 

- V зона 3,9 

- VI зона 1,7 

 
(3) за обављање угоститељске делатности у 

башти угоститељског објекта затвореног типа, 
накнада се утврђује дневно:     

                                                               динара/м2  
- I зона  6,5 

- II зона 4,8 

- III зона 3,6 
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- IV зона 2,1 

- V зона 1,7 

- VI зона 1,1 

 
(4) за забавне паркове, циркусе и друге 

објекте забавних радњи, за спортске објекте 
(спортске терене, клизалишта, терене за кошарку, 
одбојку, скејт, боћање и сл.), накнада се утврђује 
дневно: 

                                                           
динара/м2   

- I зона  2 
- II зона                                   2 
- III зона                                 2 
- IV зона                                                                         1,8 
- V зона                                                              1,5 
- VI зона                                / 

 
(5) за одржавање концерата, фестивала и 

осталих културних и других манифестација, накнада 
се утврђује дневно:                          

                                                                                                                             
динара/м2  

- I зона  7 
- II зона                                   6 
- III зона                            6 
- IV зона                                           5 
- V зона                                                              2 
- VI зона                                / 

  
(6) За постављање система јавних бицикала на 

територији општине Мајданпек накнада се утврђује 
дневно у износу од 1,00 динар.  

 
(7) За коришћење посебно обележеног 

простора за теретно возило (утовар и истовар робе) 
за снабдевање, накнада се утврђује дневно у износу 
од 20,00 динара. 

 
2. Накнада из овог тарифног броја не плаћа се 

за коришћење простора на јавним површинама ради 
продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности. 

Ако се поред штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности продаје и нека друга роба, 
накнада се плаћа у целокупно прописаном износу из 
овог тарифног броја. 

3. Обвезнику који користи простор из тачке 1. 
подтачке 4) овог тарифног броја, а уз то обавља неку 
другу делатност, висина накнаде ће се утврдити 
сразмерно корисној површини по тарифи из тачке 1. 
подтачке 1) овог тарифног броја. 

4.        Износ накнаде из овог тарифног броја 
прописан за одговарајућу зону умањује се: 

(1) за повремено коришћење простора на 
јавним површинама на покретним објектима за 
време одржавања вашара, сајмова, изложби и 
других традиционалних манифестација, 
хуманитарне, верске и друге регистроване 
непрофитне организације, плаћају накнаду у висини 

10%, од прописаног износа накнаде у тачки 1. 
подтач. 1); 

(2) за обављање угоститељске делатности у 
башти отвореног типа, у периоду од 1.октобра до 31. 
марта, накнада се плаћа у висини 20% од износа 
накнаде из тачке 1. подтачке 2); 
(3) за забавне паркове на отвореном простору у 
периоду од 1. октобра до 31. марта, накнада се 
плаћа у висини 20% од износа накнаде из тачке 1. 
подтачке 4); 
(4) за одржавање забавних програма из тачке 1. 
подтачке 5) овог тарифног броја, који се приређују у 
хуманитарне сврхе, накнада се плаћа у висини 10%, 
од прописаног износа накнаде из те подтачке; 
(5) у периоду извођења радова због изградње, 
реконструкције или санације комуналне 
инфраструктуре, накнада се плаћа у висини 10%, од 
прописаног износа накнаде одговарајуће тачке овог 
тарифног броја. 

 
5. За обављање угоститељске делатности у 

башти угоститељског објекта, чији елемент је 
расхладна витрина, накнада се плаћа у износу 
утврђеном применом тачке 1. подтачки 2) и 3) и 
тачке 4. овог тарифног броја увећаном за 50%. 

Комунална инспекција је у обавези да за 
остваривање права на умањење износа накнаде из 
тачке 4. подтачке 5) овог тарифног броја, достави 
Одељењу за финансије, буџет и трезор Општинске 
управе општине Мајданпек, посебан извештај који 
садржи податке о коришћењу простора на јавним 
површинама у периоду извођења радова због 
изградње, реконструкције или санације комуналне 
инфраструктуре, по претходно достављеном 
извештају инвеститора који садржи прецизне податке 
о локацији и периоду извођења радова и друге 
податке од значаја за остваривање права на 
умањење износа накнаде. 

Накнада из тачке 1. подтачке 7), плаћа се 
унапред, годишње, на основу задужења Општинске 
управе општине Мајданпек, одељења надлежног за 
послове јавног превоза.  

 
Тарифни број 2. 

Накнада за коришћење јавне површине за 
оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица, као и за коришћење површине и 
објекта за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица којим се врши непосредни 
утицај на расположивост квалитет или неку другу 
особину јавне површине, за које дозволу издаје 
надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

1. За коришћење јавне површине за 
оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица, за сваки цео и започети м

2
  простора 

који се користи, утврђује се накнада дневно 
сразмерно времену коришћења, и то: 

1) За оглашавање на посебним објектима за 
оглашавање који се постављају на јавним 
површинама путем јавног конкурса, накнада се 
утврђује:  



   14                     БРОЈ 19                  “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                            1. јул 2022. 

 
 

динара 

Зона  
I 

зона 
II 

зона 
III 

зона 
IV 

зона 
V 

зона 
VI 

зона 
Динара/m

2
 

дневно 
 

20 
 

20 
 

15 
 

10 
 
5 

 
/ 

 
2) За средства за оглашавање који се 

постављају на стубовима јавне расвете, 
нисконапонске и контактне мреже такса се утврђује : 

динара 
 Зона I  

зона  
II 

зона  
III 

зона  
IV 

зона  
V 

зона  
VI 

зона  
Динара/m

2
 

дневно  
 

14 
 

13 
 

13 
 

13 
 

10 
 
/ 

 

2. За коришћење површине и објекта за 
оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица којим се врши непосредни утицај на 
расположивост, квалитет или неку другу особину 
јавне површине, за сваки цео и започети м

2
  

простора који се користи, утврђује се накнада дневно 
сразмерно времену коришћења, и то: 

1) За коришћење рекламних паноа, односно 
средстава за оглашавање, који се постављају на 
зграде, привремене монтажне објекте, ограде, 
подзиде и сл, на ограде градилишта, заштитне 
прекриваче грађевинских скела, транспаренте 
између стубова и за оглашавање на посебним 
објектима који се постављају на другим површинама 
накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно 
по м

2
 и то: 

динара 
Зона I 

зона 
II 

зона 
III 

зона 
IV 

зона 
V 

зона 
VI 

зона 
Динара/m

2
 

дневно 
30 30 29 25 10 / 

 
2) За рекламне заставе накнада се утврђује 

по зонама, по површини, дневно по м
2
 и то:  

динара 

 
3) За ласерске приказе и балоне такса се 

утврђује по зонама, по површини, дневно по м
2
 и то:  

динара 
Зона I 

зона 
II 

зона 
III 

зона 
IV 

зона 
V 

зона 
VI 

зона 
Динара/m

2
 

дневно 
10 10 10 10 5 / 

 
4) За плакате такса се утврђује по зонама, по 

површини, дневно по м
2
 и то:  

динара 
Зона I 

зона 
II 

зона 
III 

зона 
IV 

зона 
V 

зона 
VI 

зона 
Динара/m

2
 

дневно 
30 30 30 30 20 / 

 
 
 
 

3. Накнада по овом тарифном броју 
умањује се : 

- за 40% од прописаног износа накнаде по 
м

2 
дневно, за део површине, односно за део објекта 

за оглашавање, преко 12м
2 
до 100м

2 
; 

- за 50% од прописаног износа накнаде по 
м

2  
дневно, за део површине, односно за део објекта за 
оглашавање, преко 100м

2 
. 

 
              Напомена: 

1.Накнада за површине односно објекте за 
оглашавање преко 12м

2 
до 100м

2
 плаћа се  тако што 

се за првих 12м
2
 плаћа износ накнаде прописан овим 

тарифним бројем, а за део површине преко 12м
2
 до 

100м
2
, накнада се плаћа 40% од прописаног износа 

овим тарифним бројем; 
2. Накнада за површине односно објекте за 

оглашавање преко 100м
2
 плаћа се  тако што се за 

првих 12м
2
 плаћа износ накнаде прописан овим 

тарифним бројем, за део површине преко 12м
2
 до 

100м
2
 , накнада се плаћа 40% од прописаног износа 

овим тарифним бројем и за део површине преко 
100м

2
, накнада се плаћа 50% од прописаног износа 

овим тарифним бројем. 
 

Тарифни број 3. 

Накнада за коришћење јавне површине по 
основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу  

 
1.        За коришћење јавне површине по 

основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки 
цео и започети м

2
 простора који се користи, утврђује 

се накнада дневно, и то: 
 

                                                                         динара 
1а) При изградњи објеката 4 
1б) При извођењу радова на објектима који 
изискују раскопавање коловоза и тротоара: 

   

1б - 1) ако се раскопавање врши у времену 
од 1. априла до 31. октобра  

10  

1б - 2) ако се раскопавање врши у времену 
од 1. новембра до 31. марта  

15  

1в) При заузимању јавних површина које 
захтева забрану кретања возила и пешака и 
паркирања возила и то:  

   

1в - 1) ако се заузима коловоз у улицама у 
којима саобраћају возила градског превоза  

60  

1в - 2) ако се заузима коловоз на осталим 
улицама  

25  

1в - 3) ако се заузима тротоар  20  
1в- 4) ако се укида/заузима паркинг место 60 

 
2. Накнада из овог тарифног броја плаћа се 

сразмерно времену коришћења.  
 

Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне 
површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако 
инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање 
јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa 
сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe 
eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o 
пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa 

Зона I 
зона  

II 
зона 

III 
зона  

IV 
зона  

V 
зона  

VI 
зона  

Динара/m
2
 

дневно 
10 10 10 10 5 / 
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рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo 
извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и 
изгрaдњи. 

 
3. Накнаду из подтачке 1а) плаћа инвеститор 

зграде од дана почетка градње до подношења 
писменог захтева за технички пријем зграде, односно 
до довршетка градње. 

 
4. Накнаду из подтачке 1б) и 1в) овог 

тарифног броја плаћа инвеститор радова на чији 
захтев је одобрено заузеће, односно раскопавање 
јавне површине.  

 
5. Коришћење јавних површина сагласно 

члану 7. став 2. ове одлуке, ослобођено је плаћања 
накнаде из овог тарифног броја. 

 
6. Накнаде из подтачки 1б) и 1в) овог 

тарифног броја умањену у износу од 50% од 
прописане накнаде плаћа инвеститор радова ако се 
раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне 
површине врши због изградње и реконструкције или 
санације комуналне примарне инфраструктуре. Под 
комуналном примарном инфраструктуром 
подразумевају се објекти комуналних делатности 
побројаних у Закону о комуналним делатностима, до 
мерног инструмента потрошача. 

___________ 
2702 

На основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 29.06.2022. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Статут Предшколске 

установе  
''Марија Мунћан'' Мајданпек 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Предшколске 
установе ''Марија Мунћан'' Мајданпек, који је је 
Одлуком број 03-345 дoнeo Управни одбор 
Предшколске установе ''Марија Мунћан'' Majдaнпeк 
на седници одржаној дана 01.06.2022. године. 
 

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

III 
Решење доставити: ПУ ''Марија Мунћан'' 

Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове и архиви општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022 - 6  од  29.06.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2703 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 29.06.2022. године, на основу члана 
63. став 4. Статута општине Мајданпек (''Службени 

лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), а у вези 
члана 45. став 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 
83/14  - други закон, 101/16 - други закон, 47/18 и 
111/21 - други закон), на предлог председника 
општине Мајданпек, донела је 
 

О Д Л У К У 
о члановима Општинског већа на сталном раду 

у општини 
 

I 
 На сталном раду у општини Мајданпек, 
одређују се следећи чланови Општинског већа, и то: 
 

1. Даријо Мијатовић из Доњег Милановца, 
задужен за област сарадње са месним заједницама; 

2. Марио Буљубаша из Мајданпека, 
задужен за област здравста; 

3. Драган Павловић из Мајданпека, задужен 
за привредно предузетништвo. 

 
II 

 Коефицијент за обрачун и исплату плате 
лица из тачке I ове Одлуке, утврдиће 
Административна комисија Скупштине општине 
Мајданпек посебним решењем. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК, 
Број:  06-25/16  од  29.06.2022. године  

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

 
2704 

Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 29.06.2022. године, на основу члана 
37. Закона о о култури (''Службени гласник РС'', број 
72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20 и 47/21), члана 39. 
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), донела је   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Центра за културу Мајданпек 
 

I 
 Именује се Саша Мартиновић, дипломирани 
инжењер металургије из Мајданпека, за вршиоца 
дужности директора Центра за културу Мајданпек, до 
доношења одлуке о избору директора по конкурсу а 
најдуже до годину дана. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
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III 
 Решење доставити: именованом, Центру за 
културу Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 25/18-1  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2705 
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној 
дана 29.06.2022. године, на основу члана 39. став 1. 
тачка 10) Статута општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа  
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац 

 
I 

 Разрешава се Александра Бадркић, члан 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац из реда 
запослених на лични захтев. 
 

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

III 
 Решење доставити: именованој, Јавном 
комуналном предузећу ''Доњи Милановац'' Доњи 
Милановац и архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-25/18-2  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2706 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 29.06.2022. године, на основу члана 
39. став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 129/07 и 
42/18), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу вршиоца дужности директора 

Туристичке организације 
општине Мајданпек 

 
I 

 Разрешава се Предраг Радаковић, 
дипломирани правник из Доњег Милановца, 
функције вршиоца дужности директора Туристичке 
организације општине Мајданпек. 
 

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

 

III 
 Решење доставити: именованом, Туристичкој 
организацији општине Мајданпек, архиви СО 
Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-25/18-3  од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2707 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 29.06.2022. године, на основу члана 
39. став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 129/07 и 
42/18), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Туристичке организације 
општине Мајданпек 

 
I 

 Именује се Светлана Лазаревска, 
економиста за туризам из Доњег Милановца, за 
вршиоца дужности директора Туристичке 
организације општине Мајданпек, на период до 12 
месеци. 
 

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

III 
 Решење доставити: именованој, Туристичкој 
организацији општине Мајданпек, архиви СО 
Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-25/18-4 од  29.06.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 

2708 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 29.06.2022. године, на основу члана 
35. Закона о култури (''Службени гласник РС'', број 
72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20 и 47/21) и члана 39. 
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 129/07 и 
42/18), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора  

Народне библиотеке Мајданпек 
 

I 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Урош Вулетић из Мајданпека, 
за директора Народне библиотеке Мајданпек по 
спроведеном конкурсу, на мандатни период од 
четири године. 
 

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

 Решење доставити: именованом, Народној 
библиотеци Мајданпек, архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-25/18-5  од  29.06.20222. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                              Никола Науновић, с.р. 
__________ 
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