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На основу члана 79. и 92. Закона о
буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 108/2013), члана 39. Статута Општине
Мајданпек (“Службени лист општине Мајданпек”,
број 7/08), а на предлог Општинског већа
Скупштина општине Мајданпек је на седници
одржаној 23. марта 2018. године, донела
ОДЛУКУ
о ангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије завршног рачуна буџета
општине Мајданпек за 2017. годину
Члан 1.
За завршни рачун буџета општине
Мајданпек за 2017. годину ангажоваће се
екстерни ревизор.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 401- 87 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р
__________
1669
Скупштина
општине
Мајданпек,
на
седници одржаној дана 23. марта 2018. године, на
основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о
локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 129/07), као и члана 39.
став 1. тачка 9) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08),
донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о оснивању Фондације за
локални економски развој општине Мајданпек
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фондације за
локални економски развој општине Мајданпек
(''Службени лист општина'', број 3/07 и ''Службени
лист општине Мајданпек'', број 2/09, 4/10, 2/12 и
6/13) у члану 1. у ставу 2. речи ''за период од 11
година'', замењују се речима ''за период од 17
година''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 15/3 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1670
На основу члана 87. став 1. 2. и 8. Закона
о заштити животне средине (''Службени гласник
Републике Србије'', број 135/04, 36/09 36/09 – др.
закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, и
14/16), члана 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике
Србије'', број 62/06, 47/11, 93/12, 125/14, 95/15,
83/16 и 91/16), члана 32. тачка 6. Закона о
локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 83/14 – др.
закон), Уредбе о критеријумима за утврђивање
накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине и највишег износа накнаде (''Службени
гласник Републике Србије'', број 111/09) и члана
39. Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), по прибављеној
сагласности Министарства заштите животне
средине
број
401-00-00014/2018-02
од
22.01.2018.године,
Скупштина
општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 23. марта
2018.године донела је
ОДЛУКУ
о накнади за заштиту и унапређивање
животне средине
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се накнада за
заштиту и унапређивање животне средине на
територији општине Мајданпек и утврђују
обвезници, висина, рокови, начин плаћања
накнаде и олакшице за одређене категорије
обвезника, ради стварања материјалних услова за
остваривање права и дужности Општине
Мајданпек у области заштите и унапређивања
животне средине.
Члан 2.
Накнада за заштиту и унапређивање
животне средине (у даљем тексту: накнада)
прописује се по основу коришћења стамбених и
пословних
зграда,
станова
и
пословних
просторија за становање, обављање пословне
делатности које утичу на животну средину и по
основу транспорта опасних материја.
Средства остварена од накнаде из става
1. овог члана користе се као наменски приход у
складу са законом и овом одлуком.
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Члан 3.
Критеријум за утврђивање накнаде члана
2. став је површина за коришћење стамбених и
пословних
зграда,
станова
и
пословних
просторија за становање (у даљем тексту:
непокретност), приходи привредних субјеката који
обављају пословне делатности које утичу на
животну средину дефинисаних Уредбом о
одређивању активности чије обављање утиче на
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 109/09 и
8/10) и количина превезених опасних материја.
II. ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 4.
Обвезници плаћања накнаде су имаоци
права својине на непокретности, односно закупци
ако се непокретност користи по основу права
закупа, привредни субјекти који обављају
пословне делатности које утичу на животну
средину и они који превозе опасне материје на
територији оштине Мајданпек.
Накнаду не плаћају државни органи и
организације, органи општине, јавне службе и
јавна предузећа чији је оснивач општина
Мајданпек,
као
и
хуманитарне,
спортске
организације и удружења грађана.
III. ВИСИНА НАКНАДЕ
Члан 5.
Месечна висина накнаде која се плаћа по
основу коришћења непокретности одређује се
према површини непокретности и износи:
1)
0,50
динара/m²
за
коришћење
стамбених зграда и станова за становање;
2) 3 динарa/ m² за коришћење пословних
зграда и пословних просторија за обављање
пословне делатности привредних субјеката;
3)
0,50
динара/m²
за
коришћење
земљишта за обављање редовне делатности
привредних субјеката.
Стамбене зграде и станови из става 1.
тачка 1) овог члана су стамбени простори који су
намењени и подобни за становање, укључујући и
део стамбеног простора који није посебна целина,
а који се користи за обављање пословне
делатности.
Пословне просторије из става 1. тачка 2)
ове одлуке су све просторије у којима се обавља
пословна делатност, укључујући и станове у
којима се искључиво обавља пословна делатност.
Накнада која се плаћа по основу
обављања одређених активности које утичу на
животну средину одређује се у висини од 0,2 % од
оствареног прихода на годишњем нивоу.
Накнада која се плаћа по основу
транспорта нафте и нафтних деривата, као и
сировина, производа и полупроизвода хемијских и
других опасних материја из индустрије или за
индустрију на територији јединице локалне
самоуправе са статусом угрожене животне
средине на подручју од значаја за Републику
Србију у висини од 100 динара по тони терета.
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IV. УТВРЂИВАЊЕ, РОКОВИ И НАЧИН
ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 6.
Обвезницима из члана 5. ове Одлуке,
накнада се утврђује посебним решењем.
Утврђивање и наплату накнаде из става 1.
овог члана врши одељење надлежно за
утврђивање, наплату и контролу изворних
прихода сходном применом одредаба закона
којим се уређује порески поступак.
Члан 7.
Обвезник накнаде дужан је да надлежном
одељењу Општинске управе општине Мајданпек
поднесе пријаву за утврђивање накнаде у року од
15
дана
од
дана
почетка
коришћења
непокретности.
Обвезник накнаде дужан је да сваку
промену која има утицаја на утврђивање накнаде
пријави надлежном одељењу Општинске управе
општине Мајданпек у року од 15 дана од дана
настале промене.
Образац пријаве за утврђивање накнаде
за коришћење непокретности из члана 5. став 1.
утврдиће надлежно одељење Општинске управе
општине Мајданпек.
Члан 8.
Надлежно одељење Општинске управе
општине Мајданпек решењем утврђује годишњи
износ накнаде за обвезнике који користе
непокретности из члана 5. став 1. ове одлуке.
Годишња накнада из става 1. овог члана
плаћа се у месечним износима до 15. у месецу за
претходни месец.
До доспелости обавезе плаћања накнаде
по решењу о утврђивању накнаде за текућу
годину из става 1. овог члана, накнада се плаћа
аконтационо у висини утврђене обавезе за
последњи месец године која претходи години за
коју се утврђује и плаћа накнада.
Разлику између износа накнаде утврђеног
решењем из става 1. овог члана и аконтационо
уплаћеног износа накнаде, обвезник је дужан да
плати у року од 15 дана од дана достављања
првостепеног решења о утврђивању обавезе
плаћања накнаде.
Члан 9.
Утврђена накнада из чл. 6-8. ове одлуке
уплаћује се на одговарајући уплатни рачун јавних
прихода у складу са правилником којим се
прописују услови и начин вођења рачуна за
уплату јавних прихода и распоред средстава са
тих рачуна.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања, начина и
рокова плаћања, поступка по правним лековима,
обрачуна камате за доцњу у плаћању, повраћаја,
застарелости, наплате, принудне наплате и
осталог што није посебно прописано овом
одлуком, надлежно одељење Општинске управе
општине Мајданпек примењује одредбе закона
којима се уређује порески поступак и пореска
администрација.

3

БРОЈ 4

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

V. ОЛАКШИЦЕ
Члан 11.
Накнада утврђена у члану 6. ове одлуке,
умањује се за 50% по основу коришћења
непокретности из члана 5. став 1. тачка 1), лицима
која остварују права у области социјалне и
борачко-инвалидске заштите.
VI. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 12.
Средства обезбеђена у складу са
одредбама ове одлуке, приход су буџета општине
Мајданпек и усмеравају се у целости у Буџетски
фонд за заштиту животне средине општине
Мајданпек (у даљем тексту: Буџетски фонд) у
складу са законом.
Средства из става 1. овог члана користе
се наменски за заштиту и унапређивање животне
средине у складу са усвојеним годишњим
Програмом коришћења средстава Буџетског
фонда.
Програм коришћења средстава Буџетског
фонда за текућу годину доноси Општинско веће
општине Мајданпек, по претходно прибављеној
сагласности министарства надлежног за заштиту
животне средине у складу са законом.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Новчаном казном од 50.000 до 250.000
динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) не поднесе или не поднесе у
прописаном року пријаву за утврђивање накнаде
(члан 7. став 1.);
2) не пријави или не пријави у прописаном
року сваку насталу промену (члан 7. став 2.).
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и предузетник новчаном казном у од
20.000 до 100.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и физичко лице новчаном казном у од
1.000 до 5.000 динара.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-15/4 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.
__________
1671
На основу члана 61. став 7, члана 63, 64.
и 65. Закон о становању и одржавању зграда
("Службени гласник Републике Србије", број
104/16), Мишљења Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре (број: 401-00917/2017-12 од 07.12.2017. године) и члана 39.
став 1. тачке 7) Статута општине Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08),
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 23. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени одлуке о висини накнаде за принудно
постављене професионалних
управника зграда коју плаћају власници
посебних делова зграда
Члан 1.
У Одлуци о висини накнаде за принудно
постављене професионалне управнике зграда
коју плаћају власници посебних делова зграда
("Службени лист општине Мајданпек", број 39/17)
мења се члан 6. и гласи:
"Члан 6.
На основу критеријума из члана 4. и
коефицијента из члана 5. ове Одлуке утврђују
се месечни износ накнаде за принудне
управнике:
I - за стан и пословни простор као посебни
део
зграде према броју
износ месечне
посебних делова
накнаде (дин)
за зграде које имају до 8
посебних делова
195,20
за зграде које имају од 8
234,20
до 30 посебних делова
за зграде које имају преко
273,30
30 посебних делова
II - за гаражу, гаражни бокс и гаражно место
као посебни део

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и
унапређење животне средине (“Службени лист
општине Мајданпек”, бр. 4/10).
Члан 15.
Обвезник накнаде из члана 7. ове одлуке
дужан је да надлежном одељењу Општинске
управе општине Мајданпек поднесе пријаву из
члана 7. став 1. ове одлуке најкасније до 31.
јануара 2019. године.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек'', а примењиваће се од 1. јануара 2019.
године.

врста гаражног простора

износ месечне
накнаде (дин)

гараже и гаражни бокс

39,10

за гаражно место у
заједничкој гаражи

78,10

"
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 15/5 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
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1672
На основу члана 61. став 7. Закон о
становању и одржавању зграда ("Службени
гласник Републике Србије", број 104/16), члана 1.
став 2. Правилника о критеријумима за
утврђивање минималног износа који одређује
јединица локалне самоуправе за плаћање
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде зграда ("Службени гласник
Републике Србије", број 101/17) и члана 39. став
1. тачке 7) Статута општине Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08),
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 23. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени одлуке о минималном износу
издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова
зграда
Члан 1.
У Одлуци о минималном износу издвајања
на име трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграда ("Службени лист
општине Мајданпек", бр. 39/17) мења се члан 7. и
гласи:
"Члан 7.
На основу критеријума из члана 5. и
коефицијента из члана 6. ове Одлуке утврђују
се следећи минимални износи издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграда:
I - за стан и пословни простор као посебни
део
минималне
висине износа
издвајања на
просечна
име трошкова
опремљен
старост
инвестиционог
ост зграде
зграде (од одржавања
до година)
заједничких
делова зграда
(дин/м²)
до 10
година
2,54
од 10 до 20
зграде које
година
3,81
неимају
од 20 до 30
лифт
година
5,07
од 30
година
6,34
до 10
година
3,30
од 10 до 20
4,95
зграде које година
имају лифт од 20 до 30
година
6,60
од 30
година
8,25
II - за гаражу, гаражни бокс и
гаражно место као посебни део

врста
гаражног
простора

просечна
старост
зграде (од до година)
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минималне
висине износа
издвајања на
име трошкова
инвестиционог
одржавања
заједничких
делова зграда
(дин/м²)

до 10
година
1,52
од 10 до 20
година
2,28
гараже
од 20 до 30
година
3,04
од 30
година
3,81
до 10
година
1,01
гаражни
од
10
до
20
бокс и
година
1,52
гаражно
место у
од 20 до 30
заједничко година
2,03
ј гаражи
од 30
година
2,54
"
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 15/6 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1673
На основу члана 61. став 7. Закон о
становању и одржавању зграда ("Службени
гласник Републике Србије", број 104/16),
Мишљења
Министарства
грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре (број: 401-00917/2017-12 од 07.12.2017. године) и члана 39.
став 1. тачке 7) Статута општине Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08)
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 23. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени одлуке о минималном износу
издвајања на име трошкова
текућег одржавања заједничких делова зграда
Члан 1.
У Одлуци о минималном износу издвајања
на име трошкова текућег одржавања заједничких
делова зграда
("Службени лист општине
Мајданпек", бр. 39/17) мења се члан 7. и гласи:
"Члан 7.
На основу критеријума из члана 5. и
коефицијента из члана 6. ове Одлуке
утврђују се следећи минимални износи
издвајања
на
име
трошкова
текућег
одржавања заједничких делова зграда:
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I - за стан и пословни простор као посебни
део

опремљеност
зграде

минималне висине износа
издвајања на име трошкова
текућег одржавања
заједничких делова зграда
(дин)

зграде које
неимају лифт

292,80

зграде које
имају лифт

380,60

II - за гаражу, гаражни бокс и гаражно место
као посебни део
минималне висине износа
врста
издвајања на име трошкова
гаражног
текућег одржавања
простора
заједничких делова зграда
(дин)

гараже

175,70

гаражни бокс и
гаражно место
у заједничкој
гаражи

117,10

“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 15/7 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1674
На основу члана 39. став 1. тачке 7) и 9)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
23.03. 2018.године, донела је
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о оснивању
Фонда за развој пољопривреде општине
Мајданпек
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о
оснивању Фонда за развој пољопривреде
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек”, број 10/2008).
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Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 15/8 од 23. март 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1675
На основу члана 32. став 1 тачка 9) Закона
о локалној самоуправи ("Службени глaсник
Републике Србије", број 129/07 и 83/14 - др.
зaкoн), као и члана 39. став 1. тачка 10) Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 7/08), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 23. марта
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења о именовању
председника и чланова Управног одбора
Фонда за развој пољопривреде општине
Мајданпек
I
Ставља
се
ван
снаге
Решење о
именовању председника и чланова Управног
одбора Фонда за развој пољопривреде општине
Мајданпек, број 06-54/133 од 23.12.2008. године
(''Службени лист општине Мајданпек'', број
10/2008).
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 15/9 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1676
Нa oснoву члана 39. став 1. тачка 7)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), члана 2. став 3.
тачка 3) Закона о комуналним делатностима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 88/11
и 104/16) и Одлуке о буџету општине Мајданпек за
2018.
годину
(''Службени
лист
општине
Мајданпек'', број 38/17), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 23. марта
2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о приступању реализацији пројекта
реконструкције система
даљинског грејања и увођење биомасе (дрвне
сечке) као додатног
енергента у градском насељу Mајданпек
Члан 1.
Овом одлуком, општина Мајданпек,
приступа реализацији пројекта реконструкције
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система даљинског грејања и увођења биомасе
(дрвне сечке) као додатног енергента у градском
насељу Мајданпек (у даљем тексту: Пројекат).
Прoизвoдњa и дистрибуциja тoплoтнe
eнeргиje јесте цeнтрaлизoвaнa прoизвoдњa и
дистрибуциja у вишe oбjeкaтa вoдeнe пaрe, тoплe
или врeлe вoдe зa пoтрeбe грejaњa. Представља
комуналну делатност од значаја за остварење
животних потреба физичких и правних лица за
које је општина дужна да створи услове за
обезбеђивање одговарајућег квалитета, обима,
доступности и континуитета у снабдевању.
Члан 2.
Циљ
Пројекта
је
обезбеђивање
квалитетног, oптимaлнoг и сигурнoг снaбдeвaњa
тoплoтнoм eнeргиjoм како становништва тако и
привредних субјеката, установа и организација на
територији градског насеља Мајданпек
у
наредном периоду.
Реализација
Пројекта
ће
имати
позитиван
утицај
на
инфраструктурну
опремљеност градског насеља Мајданпек и
стварање предуслова за генерисање нових
радних места на пoслoвимa сaкупљaњa,
припрeмe и oткупa биoмaсe, чимe сe пoсрeднo
утичe нa приврeду, зaпoслeнoст, eкoнoмиjу и
зaштиту живoтнe срeдинe.
Пројекат садржи 3 фазе:
I фаза обухвата израду потребне
пројектно техничке документације и прибављање
потребних дозвола и сагласности надлежних
органа;
II фаза обухвата извођење радова на:

реконструкцији
и
дoгрaдњи
пoстojeћe грaдскe тoплaнe у Majдaнпeку у циљу
увoђeњa биoмaсe (дрвнe сeчкe) кao дoдaтнoг
eнeргeнтa;

изградњи месечног складишта
дрвне сечке са пратећим садржајима;
III фаза обухвата извођење радова на
реконструкцији дистрибутивне топловодне мреже.
Члан 3.
I и II фаза Пројекта ће се реализовати и
финансирати
кроз
програм
„Подстицање
коришћења обновљивих извора енергије –
развој тржишта биомасе“ који реализује
Министарство рударства и енергетике Републике
Србије у сарадњи са Немачком развојном банком
– KfW и Канцеларијом за управљање јавним
улагањима Владе Републике Србије.
Члан 4.
Оправданост реализације Пројекта:
 дoстизaњe
и
oдржaвaњe
oдгoвaрajућeг квaлитeтa кoмунaлнe услугe и
кoмфoрa живoтa и пословног окружења;
 смaњeњe
пoтрoшњe
eнeргиje,
oднoснo трoшкoвa eнeргиje кojи сe пoдмируjу из
oпштинскoг буџeтa;
 пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти уз
кoришћeњe
oбнoвљивих
извoрa
eнeргиje
(биoмaсa);
 смaњeњe нeгaтивнoг утицaja нa
живoтну срeдину;
 гeнeрисaњe нoвих рaдних мeстa.
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Члан 5.
Средства за инвестицију реализације
Пројекта обезбедиће се из:
1. прихода буџета Општине Мајданпек,
2. прихода буџета Републике,
3. прихода остварених по основу поклона
и донација,
4. других извора у складу са Законом.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објављује се у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 15/10 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1677
На основу члана 39. став 1. тачке 7)
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", 7/08), а на основу Стратегије
подстицања
рађања
("Службени
гласник
Републике Србије", 55/05,71/05 и 101/07)
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана, 23. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о остваривању права на финансирање
трошкова
вантелесне оплодње
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, начин
и поступак остваривања права на финансирање
трошкова једног покушаја вантелесне оплодње, у
текућој буџетској години, из средстава буџета
општине Мајданпек.
Члан 2.
У циљу афирмације мера популационе
политике, укључивања што већег броја парова у
поступак вантелесне оплодње и доприноса широј
примени
савремених
метода
лечења
неплодности, право из члана 1. ове Одлуке,
утврђује се као шире право у односу на права из
обавезног здравственог осигурања.
Шира права у смислу ове Одлуке су:
избор здравствене установе која ће спроводити
поступак вантелесне оплодње, број покушаја
вантелесне оплодње и године старости жене.
Члан 3.
Право на финансирање једног покушаја
вантелесне оплодње, у текућој буџетској години,
могу да остваре пунолетна жена и мушкарац који
воде заједнички живот у складу са законом којим
се уређују породични односи – супружници,
односно ванбрачни партнери (у даљем тексту:
пар), а који су имали три покушаја вантелесне
оплодње, без живо рођеног детета, у здравственој
установи у којој је трошкове сносио Републички
фонд за здравствено осигурање и/или који
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нису у текућој буџетској години остварили право
на трећи покушај вантелесне оплодње у
здравственој установи у којој је трошкове сносио
Републички фонд за здравствено осигурање.
Члан 4.
Право на финансирање једног покушаја
вантелесне оплодње, у текућој буџетској години,
може се остварити у некој од установа из плана
мреже здравствених установа на територији
Републике Србије, у којима трошкове вантелесне
оплодње сноси Републички фонд за здравствено
осигурање, као и у приватним здравственим
установама које имају дозволу Министарства
здравља за обављање поступака вантелесне
оплодње.
Члан 5.
Трошкови вантелесне оплодње, у
смислу одредаба ове Одлуке, обухватају
трошкове поступка вантелесне оплодње и
неопходних лекова у поступку припреме за
вантелесну оплодњу у износу
до 300.000,00
динара, по пару, у текућој буџетској години.
Средства
из
става
1.овог
члана
обезбеђују се у буџету општине Мајданпек.
Члан 6.
За остваривање права, пар из члaна 3.
ове Одлуке, мора кумулативно испунити следеће
услове:
1. да је претходно имао три безуспешна
покушаја која је финансирао Републички фонд за
здравствено осигурање;
2. да у текућој буџетској години није
остварио право на трећи покушај вантелесне
оплодње у здравственој установи у којој је
трошкове
сносио
Републички
фонд
за
здравствено осигурање;
3. да жена у моменту подношења
захтева није навршила 45 године живота;
4. да су оба партнера држављани
Републике Србије;
5. да оба партнера имају пребивалиште
на територији општине Мајданпек најмање годину
дана пре дана подношења захтева;
6. да остварују право на здравствену
заштиту код Републички фонда за здравствено
осигурање;
7.
да
испуњавају
здравствене
критеријуме које је прописала републичка стручна
Комисија Министарства здравља за лечење
поступцима
биомедицински
потпомогнутог
оплођења.
Члан 7.
Захтев за финансирање вантелесне
оплодње подноси се Општинској управи општине
Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне
делатности и заједничке послове.
Уз захтев из става 1. овог члана
прилаже се:
1. потврда Републичког фонда за
здравствено осигурање, Филијале Бор, да је пар
искористио право на три покушаја вантелесне
оплодње, без живо рођеног детета, у здравственој
установи у којој је трошкове сносио Републички
Фонд за здравствено осигурање, уколико је жена
млађа од 42 године.

27. март 2018.

Уколико је жена старија од 42 године,
овај доказ није потребно подносити.
2. потврда Републичког фонда за
здравствено осигурање, филијале Бор, да пар
није у текућој буџетској години остварио право на
покушај
вантелесне оплодње у здравственој
установи у којој је трошкове сносио Републички
фонд за здравствено осигурање;
3. оверена фотокопија личне карте /
очитана чипована лична карта (за жену);
4. извод из матичне књиге рођених (за
жену);
5. извод из матичне књиге
венчаних или изјава оверена од стране два
сведока да пар живи заједно;
6. уверење о држављанству
Републике Србије за пар;
7.
уверење
Полицијске
станице
Мајданпек о пријави пребивалишта на територији
општине Мајданпек;
8. фотокопија здравствене књижице или
очитана здравствена књижица ;
9. профактуру за трошкове поступка
вантелесне оплодње, издат од здравствене
установе која ће обавити вантелесну оплодњу о
висини средстава потребних за покриће трошкова
вантелесне оплодње и решење о упису установе у
регистар код надлежног органа;
10. профактуру за трошкове неопходних
лекова у поступку припреме за вантелесну
оплодњу издате од стране апотекарске установе;
11. потврду
Републичког фонда за
здравствено осигурање , Филијале Бор, да пар
испуњава критеријуме прописане од стране
Републичке стручне комисије Министарства
здравља за лечење поступцима биомедицински
потпомогнутог оплођења;
Члан 8.
У складу са члановима 9. и 103. став 3.
Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС, број 18/16) Општинска управа
Општине Мајданпек може по службеној дужности
прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, за подносиоце
захтева, осим ако пар изјави да ће те податке
прибавити сам.
Члан 9.
Редослед разматрања поднетих захтева
за остваривање права на финансирање трошкова
вантелесне оплодње, утврђује се према датуму и
часу када су захтеви запримљени на писарници
Општинске управе Мајданпек.
Члан 10.
Одељење
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове, по прибављању
потребних докумената за одлучивање, доноси
решење о утврђивању права на финансирање
трошкова једног покушаја вантелесне оплодње у
текућој буџетској години.
Одељење за финансије, буџет и трезор,
на основу достављеног решења од стране
Одељење за привреду, јавне
делатности и
заједничке послове, врши пренос средстава на
рачун здравствене и апотекарске установе.
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Члан 11.
Против решења из става 1. предходног
члана ове Одлуке може се изјавити жалба
Општинском већу општине Мајданпека у року од
15 дана од дана достављања решења.

ОДЛУКУ
о престанку важења општих и других аката
донетих од стране органа општине Мајданпек
из области становања и одржавања стамбених
зграда

Члан 12.
Корисник средстава је дужан да
додељена средства користи искључиво за намену
за коју су му додељена.
Доказ о наменском трошењу додељених
средстава је писани извештај, са оригиналима
рачуна здравствене установе о спроведеном
поступку вантелесне оплодње и рачунима
апотекарске установе, који је корисник дужан да
достави, у року од 90 дана од дана преноса
средстава на рачун здравствене и апотекарске
установе.
Доказ о наменском трошењу додељених
средстава достављају се Одељењу за финансије,
буџет и трезор, које води евиденцију корисника
права и контролу наменског трошења средстава.
Уколико корисник средстава, у року из
става 2. овог члана Одлуке, не достави извештај
са
оригиналима
рачуна
здравствене
и
апотекарске установе, сматраће се да средства
нису наменски утрошена и против истог покренуће
се поступак за повраћај пренетих средстава
увећаних за законску затезну камату.
Корисник средстава је дужан да изврши
повраћај неутрошених средстава у буџет
општине Мајданпек. У противном, против истог ће
се покренути поступак за повраћај средстава
увећаних за законску затезну камату.
Недостављање извештаја, ненаменско
трошење средстава и неизвршавање обавезе
повраћаја неутрошених средстава, осим напред
наведеног, има за последицу губљење права на
поновно учешће у поступку доделе средстава за
ове намене.

Члан 1.
Даном престанка важења Закона о
становању
("Службени
гласник
Републике
Србије", број 50/92, 76/92, 84/92 - исправка, 33/93,
53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - исправка, 48/94, 44/95 др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 - др.
закон и 99/11) и Закона о одржавању стамбених
зграда ("Службени гласник Републике Србије",
број 44/95, 46/98, 1/01 - УС, 101/05 - др. закон,
27/11 - УС и 88/11), престају да важе општа и
друга акта органа општине Мајданпек из области
становања и одржавања стамбених зграда, и то:

Члан 12.
Образац захтева за остваривање права
на финансирање трошкова вантелесне оплодње
саставни је део ове Одлуке.

1) Одлуке о начину и условима
коришћења средстава од накнаде за одржавање
заједничких делова стамбених зграда Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 19/08);
2) Програм
одржавања
стамбених
зграда по категоријама ("Службени лист општине
Мајданпек", број 8-1/10);
3) Одлука о давању сагласности на
висину цена услуга одржавања заједничких
делова стамбених зграда на територији општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 8/10);
4) Одлука о давању сагласности на
висину цена услуга одржавања стамбених зграда
на територији општине Мајданпек ("Службени
лист општине Мајданпек", број 22/15);
5) Решење о давању сагласности на
Програм пословања ЈП за стамбене услуге
Мајданпек за 2018. годину ("Службени лист
општине Мајданпек", број 39/17) и
6) остала општа и друга акта органа
општине Мајданпек из области
становања и
одржавања стамбених зграда.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мајданпек“.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном
листу
општине Мајданпек", а примењиваће се од 1. маја
2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 15/12 од 23. марта 2018. године

Број: 06-15/11 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1678
На основу члана 157. Закона о
становању и одржавању стамбених зграда
("Службени гласник Републике Србије", број
104/16) и члана 39. став 1. тачке 7) Статута
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек", број 7/08), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 23. марта
2018. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1679
На основу члана 12. Закона о јавним
службама (''Службени гласник Републике Србије'',
број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05,83/05 и 83/14) и
члана 18. и члана 39. тачке 22. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 23. марта 2018. године,
донела је
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I
Усваја се извештај о раду Центра за
социјални рад Мајданпеку за 2017. годину, који је
усвојио УО Центра за социјални рад Мајданпек,
Одлуком број: 551-594/3 од 13.02.2018. године.
II
Решење доставити:
- Центру за социјални рад у Мајданпеку
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 2 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.
__________
1680
На основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број 129/07) и члана
39. Став 1. тачка 7) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек“, број 07/08),
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 23. марта 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке
о манифестацијама од значаја за општину
Mајданпек
Члан 1.
У Одлуци о манифестацијама од значаја
за општину Мајданпек („Службени лист општине
Мајданпек“ број 13/15) у члану 2. став 1. брише се
11. МУЛТИМЕДИЈАЛНИ
ФЕСТИВАЛ
"SOUNDS AND VISIONS"
Oргaнизaтoр: УГ „Звук и визија“ Мајданпек
Датум одржавања: јун/јул/август
и замењује новом тачком 11. и гласи:
11. РЕЛИ "ЂЕРДАП"
Oргaнизaтoр: Туристичка организација
општине Мајданпек и Општина Мајданпек
Датум одржавања: јун
Члан 2.
У члану 2. став 1. додаје се нова тачка 12.
која гласи:
12."КУП ЂЕРДАПА"
Oргaнизaтoр: Академски Једриличарски
Клуб Београд и Општина Мајданпек
Датум одржавања: август
Члан 3.
У члану 4. став 1. после тачке 7. додају се
нове тачке 8., 9., 10., 11 и 12. које гласе:
8. "ПЛАШИНТИЈАДА"
Oргaнизaтoр: Месна заједница Рудна
Глава и Удружење жена „ВРЕДНЕ
ВЛАЈНЕ“ Рудна Глава

27. март 2018.

Датум одржавања: мај
9. "КОЉЕШИЈАДА"
Oргaнизaтoр: Месна заједница Јасиково
Датум одржавања: мај
10. "ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА КЛОКОЧЕВАЦ"
Oргaнизaтoр: Месна заједница Клокочевац
Датум одржавања: август
11. МЕЂУНАРОДНИ
ФЕСТИВАЛ
ФОЛКОЛОРА МОСНА
Oргaнизaтoр: Месна заједница Мосна
Датум одржавања: јул
12. „АЛАСКЕ ВЕЧЕРИ“
Oргaнизaтoр: Месна заједница Доњи
Милановац и Удружење привредних рибара
Доњег Подунавља Доњи Милановац.
Датум одржавања: јун/јул.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 15/16 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1681
На основу члана 32. a у вези члана 20.
став 1. тачка 35. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број
129/07, 83/2014 и 101/2016), члана 39. Закона о
прекршајима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука
УС) и члана 39. Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08),
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној 23. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
o измени Одлуке о условима за држање и
заштиту домаћих животиња на грађевинском
подручју Мајданпека и Доњег Милановца
Члан 1.
У Одлуци о условима за држање и
заштиту домаћих животиња на грађевинском
подручју Мајданпека и Доњег Милановца
(''Службени лист општина'', број 8/99, 13/07 и
10/08), члан 16. мења се и гласи:
„Члан 16.
Новчаном казном од 15.000 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном
лицу:
1.
aко не постави табле упозорења
из члана 5. став 2. ове Одлуке;
aко се правно лице не придржава
2.
прописаних услова и облика, величине и садржаја
табле из члана 5. став 4. ове Одлуке.''
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Члан 2.
Члан 17. мења се и гласи:
''Члан 17.
Новчаном казном од 15.000 казниће се
физичко лице ако:
1. држањем
животиња
узнемирава
трећа лица или ако не обезбеди сигурност и
хигијену за држање животиња (члан 3. став 1.),
2. држи
животиње
у
заједничким
просторијама стамбених зграда (члан3. став2.),
3. држи
животиње
у
дворишту
вишепородичне стамбене зграде без сагласности
осталих корисника заједничког дворушта (члан 3.
став 3.),
4. изводи пса без поводца са посебно
прописаном ознаком и заштитном корпом на
њушци (члан 4.),
5. ако изводи животињу на уређене
терене за игру деце (члан 5.),
6. не почисти и по потреби дезинфикује
јавне површине или заједничке и друге површине
у згради које је загадила животиња коју држи
(члан 6.),
7. се не стара на одговарајући начин о
животињама које држи (члан 9.),
8. држи
голубове
и
куниће
у
просторијама за становање (члан 11. став 1.)
9. не врши редовно чишћење и
дезинфекцију објекта за држање голубова (члан
11. став 3.)
10. држи више од два примерка паса и
мачака (члан 3. став 1.)
11. држи голубове у привременим
објектима који су постављени без одобрења
надлежног органа и супротно условима из члана
11. став 2. ове Одлуке.''
Члан 3.
Члан 18. мења се и гласи:
''Члан 18
Новчаном казном од 25.000 динара
казниће се физичко лице ако:
1. држи
папкаре
и
копитаре
на
грађевинском подручју ( члан 2.),
2. животиња који држи озледи неко лице
или другу животињу ( члан 7.)''
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-15/17 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1682
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 23. марта 2018. године, на
основу члана 35. Закона о о култури (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/09, 13/16 и
30/16), члана 39. став 1. тачка 10) Статута
општине
Мајданпек
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 7/08) и записника
инспектора рада за Борски управни округ, број:
389-117-318/2018-02 од 16.03.2018. године,
донела је

27. март 2018.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора
Центра за културу Мајданпек
I
Разрешава се Сузана Здравковић,
економиста у области пословне информатике из
Мајданпека, дужности директора Центра за
културу Мајданпек.
II
Ово решење објавити
листу општине Мајданпек''.

у ''Службеном

III
Решење доставити: именованој, Центру
за културу Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 15/19 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1683
Скупштина
општине
Мајданпек,
на
седници одржаној дана 23. марта 2018. године, на
основу члана 35. Закона о о култури (''Службени
гласник Републике Србије '', број 72/09, 13/16 и
30/16), члана 39. став 1. тачка 10) Статута
општине
Мајданпек
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Центра за културу Мајданпек
I
Именује
се
Љубиша
Голубовић,
дипломирани економиста из Жагубице, 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''.
III
Решење доставити: именованом, Центру
за културу Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 15/19 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1684
На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Службени гласник Републике Србије'',
број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05) и члана 39.
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08),
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 23. марта 2018. године, донела је
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разрешењу и именовању чланoва
Управног одбора Центра за културу Мајданпек

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 15/19-2 од 23. марта 2018. године

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ досадашње дужности
у Управном одбору Центра за културу Мајданпек,
и то:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1686
Скупштина
општине
Мајданпек,
на
седници одржаној дана 23. марта 2018. године, на
основу члана 13. став 3. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник Републике Србије'',
број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број
129/07) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 7/08), донела је

1. Веселин Пејчић, члан;
2. Радомир Трајковић, члан;
II
ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор Центра за
културу Мајданпек, и то:
1. Марија Дањец, члан;
2. Ивана Николић, члан;
3. Драган Клческо, члан
запослених;

из

реда

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
IV
Решење доставити: именованима, Центру
за културу Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 15/19-1 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.
__________
1685
На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Службени гласник Републике Србије'',
бр. 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 23.
марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Надзорног одбора
Центра за културу Мајданпек
I
Разрешава се Александар Петровић за
члана Надзорног одбора Центра за културу
Мајданпек, из реда запослених.
II
Именује се Гордана Митровић за члана
Надзорно одбора Центра за културу Мајданпек,
испред запослених.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
IV
Решење доставити: именованима, Центра
за културу Мајданпек и архиви СО Мајданпек.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Управног одбора
Дома здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек
I
РАЗРЕШАВА СЕ Драгољуб Ајковић
досадашње дужности председника
Управног
одбора Дома здравља ''Др Верољуб Цакић''
Мајданпек.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, Дому
здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек и архиви
СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 15/19-3 од 23. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.
__________
1687
Скупштина
општине
Мајданпек,
на
седници одржаној дана 23.03.2018. године, на
основу члана 13. став 3. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник Републике Србије'',
број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број
129/07) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника Управног одбора
Дома здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Цветковић за
председника Управног одбора Дома здравља ''Др
Верољуб Цакић'' Мајданпек.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, Дому
здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек и архиви
СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 15/19-3 од 23.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.

27. март 2018.
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