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2792 
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 сединици 
одржаној дана 16.12..2022. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о потврђивању одборничког мандата 

 
I 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат новом одборнику 
Скупштине општине Мајданпек, кандидату са 
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО 
МОЖЕМО СВЕ којем је мандат додељен Решењем 
Изборне комисија општине Мајданпек број 013-227 
од 01.12.2022. године, као првом наредном 
кандидату са наведене изборне листе, а пошто је са 
те изборне листе престао мандат одборнику пре 
истека времена на које је изабран. 

 
II 

Одборник коме се потврђује мандат са 
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО 
МОЖЕМО СВЕ је Миладин Голубовић, рођен 1961. 
године, пензионер из Влаола.  

 
III 

Мандат одборнику из тачке 1. ове одлуке 
почиње да тече од дана потврђивања мандата и 
може трајати најдуже до истека мандата одборника 
Скупштине општине Мајданпек коме 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 МАЈДАНПЕК 
Број:  06-67/1 од  16. децембра 2022. године 

     
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2793 
На основу чланова 59. и 60. став 1. 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 за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, број 31/16, 
8/18, 24/20 и 37/20), Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 16.12.2022.године дoнeлa 
je 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за 
2023.годину, број 427-003/2022 од 29.11.2022.године, 
који је Одлуком број 20.2/22 од 30.11.2022.године 
донео Надзорни одбор ЈП за грађевинско земљиште 
и путеве Мајданпек. 
 

II 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове Општинске 
управе Мајданпек да Решење о давању сагласности 
и Програм пословања ЈП за грађевинско земљиште 
и путеве Мајданпек за 2023.годину достави 
Министарству привреде Републике Србије. 

 
III 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Мајданпек“. 
 

IV 
Решење доставити ЈП за грађевинско 

земљиште и путеве Мајданпек, Одељењу за 
привреду, јавне делатности и заједничке послове, 
Архиви Општине 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број 023-57 од 16. децембра 2022.године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
  Никола Науновић, с.р. 

___________ 
2794 

На основу чланова 35., 46. и 51б Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 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-
др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. Статута општине 
Мајданпек (“Службени лист општине Мајданпек”, број 
7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној 16.12.2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
о изменама и допунама  

Просторног плана општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Измена и допуна 

Просторног плана општине Мајданпек (у даљем  

ISSN 2787-1495 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

 
 

  ГОДИНА: XV БРОЈ: 36 19. децембар 2022. 
ЦЕНА: 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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тексту: Просторни план). 
 

Члан 2. 
 Граница планског подручја је дефинисана 
границом важећег Просторног плана општине 
Мајданпек (''Службени лист општина '' број 15/12). 
 Изменама и допунама Просторног плана 
обухваћен је део подручја у обухвату просторног 
плана, у следећим катастарским општинама: КО 
Доњи Милановац, КО Мосна, КО Тополница, КО 
Клокочевац, КО Црнајка, КО Рудна Глава и КО 
Мајданпек, и односи се на планирану трасу на којој 
ће се простирати дистрибутивни систем  за 
снабдевање водом. 
 Подручје Просторног плана дато је на 
графичком приказу, који је одштампан уз ову одлуку 
и чини њен саставни део. 
 

Члан 3. 
Правни основ за израду Плана је Закон о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 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-
др.закон, 9/20 и 52/21). 

Плански основ за израду плана дат је у 
Закону о просторном плану Републике Србије 
("Службеном гласнику РС", бр. 88/2010). 
 

Члан 4. 
Принципи планирања, коришћења, уређења 

и заштите простора у обухвату Плана засниваће се 
на принципима рационалне организације и уређења 
простора и усклађивању планираних садржаја са 
могућностима и ограничењима у простору. 
 

Члан 5. 
Циљ измена и допуна Просторног плана је 

стварање законског и планског основа за просторно 
уређење и утврђивање правила грађења за подручје 
кроз које би планирана траса и објекат 
инфраструктуре прошао, односно стварање основа 
за издавање одговарајућих дозвола за грађење 
водовода и свих пратећих објеката у саставу 
водовода. 
 

Члан 6. 
Концептуални оквир планирања, коришћења, 

уређења и заштите планског подручја заснива се на 
обезбеђењу услова за: планско коришћење подручја 
дефинисаног у члану 2. ове Одлуке; рационално 
коришћење и очување природних ресурса; заштиту и 
унапређење животне средине; побољшање 
квалитета живота становништва на овом подручју и 
др. 

 
 

Члан 7. 
Оквирни рок за израду нацрта измена и 

допуна Просторног плана је 12 месеци од дана 
доношења ове одлуке, што ће детаљније бити 
регулисано уговором између Наручиоца и 
обрађивача Плана. 
 

Члан 8. 
 Средства за израду измена и допуна 
Просторног плана обезбедиће се из буџета општине 
Мајданпек. 

 Носилац израде је Општинска управа 
општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске 
послове. 
 Уступање стручне обраде планског 
документа  биће извршено у складу са Законом о 
јавним набавкама 
 

Члан 9. 
Нацрт измена и допуна Просторног плана 

биће изложен на јавни увид у просторијама 
Општинске управе општине Мајданпек, након 
обављене стручне контроле од стране Комисије за 
планове. 

Оглашавање раног јавног увида, јавног увида 
и трајање обавиће се у складу са Законом о 
планирању и изградњи и другим прописима који 
регулишу ову материју. 

 
Члан 10. 

За потребе израде измена и допуна 
Просторног плана, надлежна служба Општинске 
управе општине Мајданпек, донела је Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја 
измена и допуна просторног плана општине 
Мајданпек на животну средину.   

У складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Решење из става 1. 
овог члана чини саставни ове Одлуке. 

 
Члан 11. 

Измене и допуне Просторног плана ће се 
израдити у четири (4) истоветна примерка (у 
штампаном и дигиталном облику) и то три (3) 
примерка за Носиоца израде и један (1) примерак за 
обрађивача плана.  
 

Члан 12. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном листу општине 
Мајданпек”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-67/3  од 16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 
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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, 47/18, 111/21 - др. закон), члана 6. став 1. тачка 3) 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 111/21 - 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 
16.12.2022.године, донела је  
 

О Д Л У К У 
измeнaмa и дoпунaмa Одлукe о локалним комуналним таксама 

 
Члан 1. 

  У Oдлуци o лoкaлним кoмунaлним тaксaмa (''Службeни лист oпштинe Majдaнпeк'', брoj  39/20), у члaну 
5. после стaвa 3. дoдaje сe стaв 4. кojи глaси: 

''Висина локалних комуналних такси утврђује се Taрифoм лoкaлних кoмунaлних тaкси која чини 
саставни део ове одлуке.'' 
 

Члан 2. 
  Taрифa лoкaлних кoмунaлних тaкси мeњa сe и глaси: 

 
“ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.  

  
 

Група I 

  износ у динарима 

С Р Е Д Њ Е  
ПРАВНО ЛИЦЕ 

Прва зона 215.284,00 
Друга зона 172.227,20 
Трећа зона 150.698,80 
Четврта зона 129.170,40 
Пета зона 107.642,00 
Шеста зона 64.585,20 

 

М А Л О  
ПРАВНО ЛИЦЕ 

Прва зона 161.463,00 
Друга зона 129.170,40 
Трећа зона 113.024,10 
Четврта зона 96.877,80 
Пета зона 80.731,50 
Шеста зона 48.438,90 

 

М И К Р О  
ПРАВНО ЛИЦЕ 

Прва зона 129.170,40 
Друга зона 103.336,32 
Трећа зона 90.419,28 
Четврта зона 77.502,24 
Пета зона 64.585,20 
Шеста зона 38.751,12 

 

П Р Е Д У З Е Т Н И Ц И 

Прва зона 80.731,50 
Друга зона 64.585,20 
Трећа зона 56.512,05 
Четврта зона 48.438,90 
Пета зона 40.365,75 
Шеста зона 24.219,45 
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Група II 

  износ у динарима 

В Е Л И К О 
ПРАВНО ЛИЦЕ 

Прва зона 322.926,00 
Друга зона 258.340,80 
Трећа зона 226.048,20 
Четврта зона 193.755,60 
Пета зона 177.609,30 
Шеста зона 96.877,80 

 

Група III 

  износ у динарима 

В Е Л И К О 
ПРАВНО ЛИЦЕ 

Прва зона 1.076.420,00 
Друга зона 861.136,00 
Трећа зона 753.494,00 
Четврта зона 645.852,00 
Пета зона 538.210,00 
Шеста зона 322.926,00 

 

С Р Е Д Њ Е  
ПРАВНО ЛИЦЕ 

Прва зона 861.136,00 
Друга зона 688.908,80 
Трећа зона 602.795,20 
Четврта зона 516.681,60 
Пета зона 430.568,00 
Шеста зона 258.340,80 

 

М А Л О  
ПРАВНО ЛИЦЕ 

Прва зона 645.852,00 
Друга зона 516.681,60 
Трећа зона 452.096,40 
Четврта зона 387.511,20 
Пета зона 322.926,00 
Шеста зона 193.755,60 

 

М И К Р О  
ПРАВНО ЛИЦЕ 

Прва зона 538.210,00 
Друга зона 430.568,00 
Трећа зона 376.747,00 
Четврта зона 322.926,00 
Пета зона 269.105,00 
Шеста зона 161.463,00 

 

П Р Е Д У З Е Т Н И Ц И 

Прва зона   
Друга зона 206.672,64 
Трећа зона 180.838,56 
Четврта зона 155.004,48 
Пета зона 129.170,40 
Шеста зона 77.502,24 

 

Група IV 

Ослобођени плаћања локалне комуналне таксе 
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Правна лица се разврставају у групу: 

I 

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: 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) 

II 

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 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) 

III 

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 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 

IV 

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 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 

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, 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. 
Напомена: у ову зону се убрајају и објекти чије парцеле се директно ослањају на поменуте улице. 
Четврта зона 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. 
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). 
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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 седиште плаћају локалну комуналну таксу у пуном износу прописаном овом Тарифом за одговарајућу 
зону; 

 зa 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. 
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. За теретна возилa 
1.1 камиони носивости до 2т  2.140,00 
1.2 камиони носивости од 2-5т 2.850,00 
1.3 камиони носивости од 5-12т 4.980,00 
1.4 камиони носивости преко 12т 7.110,00 
   
2. За теретне и радне приколице за путничке аутомобиле   710,00 
   
3. За путничка возила 

3.1 кубикаже до 1.150 цм3 710,00 
3.2 кубикаже преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 1.410,00 
3.3 кубикаже преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 2.130,00 
3.4 кубикаже преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.860,00 
3.5 кубикаже преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 4.300,00 
3.6 кубикаже преко 3.000 цм3 7.110,00 
   
4. За мотоцикле  
4.1 кубикаже до 125 цм3 570,00 
4.2 кубикаже преко 125 цм3 до 250 цм3 840,00 
4.3 кубикаже преко 250 цм3 до 500 цм3 1.410,00 
4.4 кубикаже преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.730,00 
4.5 кубикаже преко 1.200 цм3 2.130,00 
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5. За аутобусе и комби бусеве 60,00 динара по регистрованом седишту 
   
6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз 

одређених врста терета 
6.1 носивости до 1 т 580,00 
6.2 носивости од 1т до 5т 990,00 
6.3 носивости од 5т до 10т 1.350,00 
6.4 носивости од 10т до 12т 1.870,00 
6.5 носивости преко 12т 2.860,00 
   
7. За вучна возила (тегљаче)  
7.1 снаге мотора до 66 кв 2.130,00 
7.2 снаге мотора од 66-96 кв 2.860,00 
7.3 снаге мотора од 96-132 кв 3.590,00 
7.4 снаге мотора од 132-177 кв 4.300,00 
7.5 снаге мотора преко 177кв 5.710,00 
   
8. За радна возила, специјална адаптирана возила за 

превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 
специјализована возила за превоз пчела 1.410,00 

   
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. За држање средстава за игру (забавне игре), на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, 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 

1.1 Градско подручје (прва и друга зона) 30,00 
1.2 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, 
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. 
Напомена: у ову зону се убрајају и објекти чије парцеле се директно ослањају на поменуте улице. 
Четврта зона 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. 
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.  

 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мајданпек'', 
а примењиваће се од 01.01.2023.године.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број 06-67/4  од 16. децембра 2022.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2796 
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Србије", број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21) и члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 21/16, 113/17, 
95/18 I 114/21) и члана 39. Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 
42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 16.децембра 2022. године усвојила је 
 

К А Д Р О В С К И   П Л А Н 
ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
I 

            Кадровским планом општине Мајданпек за 2023. годину, утврђен је постојећи број службеника и 
намештеника у Општинској управи општине Мајданпек (у даљем тексту: Општинска управа) на дан 07.12.2022. 
године, као и потребан број службеника и намештеника у Општинској управи у 2023. години. 
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II 

  Постојећи број запослених у Општинској управи, на дан 07.12.2022. године према звањима је: 
 

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца 

Службеник на положају у првој групи 1 

Службеници на извршилачким радним местима на неодређено време : 

Самостални саветник 3 

Саветник 1 

Млађи саветник 2 

Сарадник 4 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 22 

Референт 1 

Млађи референт / 

Намештеници на неодређено време : 

Четврта врста радних места 9 

Пета врста радних места 15 

                                              УКУПНО : 59 

 

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

Самостални саветник 1 
Саветник / 
Млађи саветник 2 

Сарадник / 

Млађи сарадник / 

Виши референт / 

Референт / 

Млађи референт 1 

Намештеници на одређено време : 

Четврта врста радних места / 

Пета врста радних места / 

                                              УКУПНО : 4 

Приправници: 

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

средње образовање у четворогодишњем трајању / 

                                              УКУПНО : 0 

 
Радни однос на одређено време у Кабинету председника општине  

Број извршилаца 
Помоћник председника општине  / 

Млађи референт 1 

                                              УКУПНО : 1 
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III 

   Планирани број запослених у 2023.години у Општинској управи према звањима је: 

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца 

Службеник на положају у првој групи 1 

Службеници на извршилачким радним местима на неодређено време : 

Самостални саветник 9 

Саветник 8 

Млађи саветник 6 

Сарадник 7 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 25 

Референт 1 

Млађи референт 2 

Намештеници на неодређено време : 

Четврта врста радних места 9 

Пета врста радних места 16 

                                              УКУПНО : 85 

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

Самостални саветник 1 
Саветник 1 
Млађи саветник 2 

Сарадник / 

Млађи сарадник 1 
Виши референт 1 

Референт / 

Млађи референт 2 

Намештеници на одређено време : 

Четврта врста радних места / 

Пета врста радних места 1 

                                              УКУПНО : 9 

Приправници: 

високо образовања (најмање 240 ЕСПБ бодова)  2 
високо образовања (најмање 180 ЕСПБ бодова) / 
средње образовање у четворогодишњем трајању / 

                                              УКУПНО : 2 

 
Радни однос на одређено време у Кабинету председника општине  

Број извршилаца 
Помоћник председника општине  2 

Млађи референт 1 

                                              УКУПНО : 3 

IV 

                 Кадровски план општине Мајданпек за 2023. годину објавити у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-67/6 од 16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 
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2797 
На основу члана 64. став 2. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16 и 88/19), 
члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи („Сл.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 („Сл.лист 
општине Мајданпек“, број 7/08 и 42/18), а поводом 
разматрања тромесечних извештаја о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности јавних и јавно комуналних предузећа чији 
је оснивач Општина Мајданпек за период 01.01–
30.09.2022.године, Скупштина општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 16.12.2022.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 
30.09.2022.године (III 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 30.06.2022.године (III квартал), 
број IV 023-52/2022-01 од 04.11.2022.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 „Службеном листу 

општине Мајданпек“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број 023-52 од 16. децембра 2022.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2798 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 16.12.2022. 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  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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, 
до доношења одлуке о избору директора по 
конкурсу, а најдуже до 12 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 - 67/12-1  од  16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2799 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 16.12.2022. 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 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 Именује се Јасмина Стефановић, 
комерцијалиста из Мајданпека, за вршиоца дужности 
лица овлашћеног за заступање и представљање 
Фондације за локални економски развој општине 
Мајданпек, до доношења одлуке о избору лица 
овлашћеног за заступање и представљање, а 
најдуже до 12 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 – 67/12-2 од 16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2800 
 Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 16.12.2022. године, на основу члана 
39. став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек 
(''Сл. лист општине Мајданпек'', број 129/07 и 42/18), 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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'', до доношења одлуке о избору 
директора по конкурсу, а најдуже до 12 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 – 67/12-3  од  16. децембра 2022. године  

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2801 
Скупштина општине општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.12.2022. године, на основу 
члана 52. став 1 и 2. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број 15/16 и 88/19), 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  

Јавног комуналног предузећа ''Доњи Милановац'' 
Доњи Милановац 

 
I 

 Именује се Саша Либрић, дипломирани 
менаџер из Доњег Милановца, за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Доњи 
Милановац'' Доњи Милановац, до доношења одлуке 
о избору директора по конкурсу, а најдуже до 12 
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 – 67/12-4  од  16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2802 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 16.12.2022. године, на основу члана 
24. и 52. Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 15/16 и 88/19), и 
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  

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, до доношења одлуке о 
избору директора по конкурсу, а најдуже до 12 
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 – 67/12-5  од  16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2803 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 16.12.2022. године, на основу члана 
24. став 3. и члана 52. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16 и 
88/19) и 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 

Јавног предузећа за комуналне услуге ''Водовод'' 
Мајданпек 

 
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Слободан Крајић, дипломирани 
инжењер машинства из Мајданпека, за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа за комуналне 
услуге ''Водовод'' Мајданпек, до именовања 
директора по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже до једне године. 

 
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 – 67/12-6  од  16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 
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2804 

Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 16.12.2022. године, на основу члана 
52. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'', број 15/16 и 88/19) и 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  

Јавног предузећа за грађевинско земљиште и 
путеве Мајданпек 

 
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Николић, специјалиста 
струковни инжењер саобраћаја из Мајданпека за 
вршиоца дужности директора у Јавном предузећу за 
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, до 
доношења одлуке о избору директора по конкурсу, а 
најдуже до 12 месеци. 
 

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

III 
Решење доставити: именованом, Јавном 

предузећу за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 67/12-7 од  16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2805 
На основу члана 22. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94 
и 79/05) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 16.12.2022. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника и 
заменика председника 

Надзорног одбора Центра за социјални рад 
Мајданпек 

 
I 

 Разрешавају се досадашње дужности у 
Надзорном одбору Центра за социјални рад 
Мајданпек, и то: 
 

1. Миладин Цокић, председник  
2. Мирјана Милосављевић, заменик 
председника 

 
II 

У Надзорни одбор Центра за социјални рад 
Мајданпек именују се, и то: 
 

1. Миладин Цокић, за председника 

2. Мирјана Милосављевић, за заменика 
председника 

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

IV 
 Решење доставити: именованима, Центру за 
социјални рад Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 67/12-8 од  16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2806 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 16.12.2022. године, на основу члана 
12. став 3. Закона о јавним предузећима (''Сл. 
гласник РС'', број 119/12) и члана 39. став 1. тачка 
10) Статута општине Мајданпек (''Сл. лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Надзорног 

одбора 
Јавног комуналног предузећа  

''Доњи Милановац'' Доњи Милановац 
 

I 
 РАЗРЕШАВА СЕ Никола Тодоровић 
досадашње дужности члана у Надзорном одбору 
Јавног комуналног предузећа ''Доњи Милановац'' 
Доњи Милановац. 
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Никола Тодоровић за члана 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац. 
 

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

IV 
 Решење доставити: именованом, Јавном 
комуналном предузећу „Доњи Милановац“ Доњи 
Милановац и архиви СО Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 –67/12-9  од  16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2807 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 16.12.2022. године, на основу члана 
17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник РС'', број 15/16) и члана 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању   члана Надзорног 
одбора Јавног предузећа за стамбене услуге 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Дејан Труфуновић 
досадашње дужности члана у Надзорном одбору 
Јавног предузећа за стамбене услуге Мајданпек. 

 
II 

ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Божић за члана у 
Надзорном одбору Јавног предузећа за стамбене 
услуге Мајданпек. 
 

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

 
IV 

 Решење доставити: именованима, Јавном 
предузећу за стамбене услуге Мајданпек и архиви 
СО Мајданпек.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 67/12-10 од  16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2808 
На основу члана 22. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94 
и 79/05) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 16.12.2022. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника 
Надзорног одбора Туристичке организације 

општине Мајданпек 
 

I 
Разрешава се Ненад Филиповић, дужности 

председника Надзорног одбора Туристичке 
организације општине Мајданпек, због истека 
мандата. 

 
II 

Именује се Ненад Филиповић из Доњег 
Милановца, за председника Надзорног одбора 
Туристичке организације општине Мајданпек  

 
III 

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

 
IV 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 – 67/12-11  од  16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2809 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 

одржаној дана 16.12.2022. године, на основу члана 
116. став 5. Закона о основама система образовања 
и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 62/20), члана 32. 
став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 
83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18) и 
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 07/08 и 42/18), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Основне школе „Велимир Маркићевић“ 
из Мајданпека 

 
I 

 Разрешавају се: 
-Драшко Поповић, члан Школског одбора, 

испред оснивача 
-Марија Крајничан, члан Школског одбора, 

испред оснивача    
 

II 
 Именујују се: 
 -Урош Мердовић, члан Школског одбора, 

испред оснивача 
-Сузана Сибинац, члан, Школског одбора, 

испред оснивача 
 

III 
 Решење доставити: именованима, Основној 
школи „Велимир Маркићевић“ и архиви СО 
Мајданпек 
 

IV 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  610 – 229 од  16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

  Никола Науновић, с.р. 
___________ 

2810 
На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/2013, 
142/2014,68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019, 72/2019, 179/2020 и 118/2021), 
члана 39. Статута Општине Мајданпек (“Сл.лист 
општине Мајданпек”,број 7/08 и 42/18), Скупштина 
општине Мајданпек је на седници одржаној 16.12. 
2022. године,  донела 
 

ОДЛУКУ 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 За завршни рачун буџета општине Мајданпек 
за 2022. годину ангажоваће се екстерни ревизор. 
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Члан 2. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Мајданпек“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 401- 559 од 16.12.2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
  Никола Науновић, с.р. 

___________ 
2811 

На основу члана 14. Одлуке о  финансијској  
подршци  породицама  са  децом  на  територији  
општине  Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 42/18) и члана 64. став 1. тачка 2) 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), а у вези 
члана 20. став 1. тачке 4) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 
83/14-други закон, 101/16-други закон, 47/18 и 
111/21-други закон), Општинско веће општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 16.12.2022. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
I 

Породицама са децом, са пребивалиштем у 
општини Мајданпек у 2023. години исплаћиваће се 
финансијска подршка за остварено право из члана 2. 
Одлуке о  финансијској  подршци  породицама  са 
децом  на  територији  општине  Мајданпек (''Сл. 
лист општине Мајданпек''', број 42/18) и то: 

1. једнократни  додатак породици код 
рођења детета, без обзира које је дете по редоследу 
рађања - у износу од 10.000 динара по детету, 

2. месечни родитељски додатак који 
остварује породица, која чини заједничко 
домаћинство, све до навршених осамнаест година 
живота детета: 

2.1. за треће дете - у износу од 6.000 динара, 
2.2. за четврто дете - 40% од износа за треће 

дете, односно у износу од 2.400 динара, 
2.3. за пето дете - 30% од износа за треће 

дете, односно у износу од 1.800 динара, 
2.4. за свако наредно дете, по редоследу 

рађања - 20% од износа за треће дете, односно у 
износу од 1.200 динара, 

3. посебнa финансијскa подршкa, у 
месечном износу: 

3.1. незапосленој жени до навршене прве 
године живота детета - у износу од 6.000 динара, 

3.2. незапосленој жени – мајци четворо и 
више малолетне деце, уколико непосредно води 
бригу о деци, све док је бар четворо деце малолетно 
- у износу од  25.000 динара.  

 
II 

 Право на финансијску подршку из члана 2. 
став 1. тачка 3) Одлуке о финансијској подршци  
породицама  са  децом  на  територији општине  
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број 
42/18) има незапослена мајка са пребивалиштем на 
територији општине Мајданпек пријављеним до 
31.12.2022. године.

 

 
 

 
III 

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

IV 
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек'' а примењује се од 01.01.2023. године. 
 

V 
 Решење доставити Одељењу за финансије, 
буџет и трезор, Одељењу за привреду, друштвене 
делатности и заједничке послове и архиви. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  553 - 1147  од  16. децембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
__________ 
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