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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број
119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/2014 др. закон) и члана 14. и 39. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 22. јуна 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања ЈКП "Мајданпек" Мајданпек за 2015.
годину, који је предложио директор дана
22.05.2015. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".
III
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈКП "Мајданпек" Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 17 од 22. јуна 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број
119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/2014 др. закон) и члана 14. и 39. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 22. јуна 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања ЈП
за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за
2015. годину, који је предложио вд директор
(број: 518 од 13.05.2015. године), а усвојио
Надзорни одбор, Одлуком под бројем: 7.1/15 од
13.05.2015.године.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

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

III
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈП за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 16 од 22. јуна 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1177
На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породицама са децом
("Службени гласник РС", број 16/02, 115/05 и
107/09), члана 39. став 1. тачке 7) Статута
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек", број 7/08), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 22. јуна
2015. године, донела je
ОДЛУКУ
о финансијској подршци породицама са
децом на територији општине
Mајданпек
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се права на
финансијску подршку породицама са децом на
територији општине Мајданпек, средствима из
буџета општине Мајданпек, као и поступак,
начин и услови за остваривање те подршке.
Финансијска подршка породици са
децом, у смислу ове Одлуке, има за циљ:
1) побољшање услова за задовољавање
основних потреба деце;
2) подстицај рађању деце;
3) подршку породицама са више деце,
породицама са децом са сметњама у развоју и
деци без родитељског старања;
4) смањење миграције породица са
децом са територије општине Мајданпек.
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Права из ове Одлуке су лична права и не
могу се преносити на друга физичка и правна
лица.
Новчана примања породице по основу
финансијске подршке из ове Одлуке не могу
бити предмет обезбеђивања или принудног
извршења.
II. ПРАВА ПОРОДИЦА СА ДЕЦОМ НА
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ
Члан 2.
Права
породица
са
децом,
са
пребивалиштем у општини Мајданпек, на
финансијску подршку, у смислу ове Одлуке, су:
1) право на једнократни
додатак
породици код рођења детета, без обзира које је
дете по редоследу рађања;
2) право на месечни родитељски додатак
који остварује породица за треће и свако
наредно дете по редоследу рођења, све до
навршених осамнаест година живота детета;
3) право на посебну финансијску
подршку, у месечном износу, коју остварује
незапослена жена.
Једнократни додатак из става 1. тачка 1.
овог члана исплаћује се породици код рођења
детета у износу од 10.000 динара по детету.
Право на месечни родитељски додатак
из става 1. тачка 2. овог члана, породица
остварује за:
1) децу старости до 5,5 година;
2)
децу
која
похађају
припремни
предшколски програм;
3) децу која су ученици неке од школа на
територији општине Мајданпек.
Право из става 1. тачка 2. признаје се у
месечном износу , и то:
1) за треће дете у износу од 6.000
динара,
2) за четврто дете, 40% од износа за
треће дете, односно у износу од 2.400 динара,
3) за пето дете, 30% од износа за треће
дете , односно у износу од 1.800 динара;
4) за свако наредно дете, по редоследу
рађања, 20% од износа за треће дете, односно
у износу од 1.200 динара.
Финансијска подршка из става 1. тачка 3.
овог члана исплаћује се:
1) незапосленој породиљи до навршене
прве године живота детета у износу од 6.000
динара;
2)незапосленој жени – мајци четворо и
више малолетне деце, уколико непосредно води
бригу о деци, све док је бар четворо деце
малолетно, тј. млађе од 18 година, у износу од
25.000 динара.
Породицом, у смислу става 1. тачка 1. и
2. сматрају се брачни и ванбрачни другови и
деца истих брачних, односно ванбрачних
другова, под условом да живе у заједничком
домаћинству, као и усвојитељи и деца, под
условом да живе у заједничком домаћинству.
Право из става 1. тачка 1. и 2. овог члана
остварује и самохрани родитељ који непосредно
брине о деци, по акту надлежног органа.
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За остваривање права, из става 1. тачка
2. овог члана, редослед рођења утврђује се
према броју живорођене деце мајке у моменту
подношења захтева, а према датуму и часу
рођења уписаних у матичну књигу рођених.
У случају близаначког или вишеструког
порођаја износ помоћи из става 5. тачка 1.
повећава се сразмерно броју рођене деце.
Право из става 1. тачка 2. овог члана
остварује мајка која непосредно брине о детету
(по акту надлежног органа) за које је поднела
захтев, чија деца претходног реда рођења нису
смештена у установу социјалне заштите,
хранитељску породицу или дата на усвојење, и
која није лишена родитељског права у односу на
децу претходног реда рођења.
Право из става 1. тачка 2. овог члана
изузетно признаће се и уколико је дете
претходног реда рођења смештено у установу
због потребе континуиране здравствене заштите
и неге, односно ако постоји оправдани разлог за
смештај детета претходног реда рођења са
сметњама у менталном развоју степена теже и
тешке менталне ометености, са тешким
телесним обољењима и оштећењима, као и са
вишеструким сметњама у развоју, а по акту
Центра за социјални рад.
Право из става 1. тачка 2. овог члана не
може се остварити ако мајка или чланови
породице у којој живи плаћају порез на имовину
на пореску основицу већу од 12.000.000 динара
или ако родитељи у моменту подношења
захтева живе и раде у иностранству.
Одредбе става11. сходно
ће се
примењивати и на остваривање права из става
1. тачка 3. овог члана и у случају када је број
малолетне деце, које живе са мајком, мањи од
четири.
Незапослена мајка која користи право из
става 5. тачка 2. не може истовремено
користити:
1) право из става 1. тачка 2. овог члана;
2) право из става 5. тачка 1. овог члана.
Право на финансијску подршку из става
1. тачка 3. овог члана има незапослена мајка са
пребивалиштем
на
територији
општине
Мајданпек пријављеним до31. децембра 2014.
године.
Право на финансијску подршку из става
1. тачка 3. овог члана, може остварити и
незапослени отац детета, уколико мајка детета
није жива, уколико је напустила дете или је из
објективних разлога спречена да непосредно
брине о детету (по акту надлежног органа).
III. ПОСТУПАК, НАЧИН И УСЛОВИ ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 3.
Поступак за остваривање права по овој
Одлуци води се по одредбама Закона о општем
управном поступку.
Поступак у првом степену води и доноси
појединачна
решења
надлежна
служба
општинске управе.
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Против решења из предходног става,
може се уложити жалба у року од петнаест дана
од дана достављања решења.
О жалби против првостепеног решења,
решава Општинско веће општине Мајданпек.
Члан 4.
Право из ове Одлуке остварују се на
основу захтева у писаној форми.
Поступак за остваривање права по овој
Одлуци је бесплатан и ослобођен од плаћања
такси.
Право из члана 2. став 1. тачка 2. и 3.
тече од дана подношења захтева.
Права из члана 2. став 1. тачка 2. и 3. за
непуни месец утврђује се пропроционално броју
дана од подношења захтева до краја месеца,
односно од 1. у месецу до дана када престаје
право коришћења родитељског додатка, односно
посебне помоћи.
Право коришћења финансијске подршке
из члана 2. став 1. тачка 3. ове одлуке престаје:
1) ако се породиља, односно мајка
запосли или промени пребивалиште, наредног
дана
по
запослењу
односно
промени
пребивалишта;
2)ако мајка из члана 2. став 5. тачка 2. не
достави, на сваких шест месеци од дана
подношења
захтева
за
оставривање
финансијске подршке, уверење Националне
службе запошљавања да је евидентирана као
незапослено лице, наредног дана по истеку рока
за достављање уверења;
3) престанком
постојања
услова
прописаних овом Одлуком за коришћење
финансијске
подршке,
даном
престанка
прописаних услова.
Члан 5.
Уз захтев за остваривање права из члана
2. тачка 1. на једнократни додатак породици, који
подноси један од родитеља, прилажу се следећи
докази:
1)извод из матичне књиге рођених за
дете;
2) уверења о држављанству за родитеље
детета;
3) фотокопија текућег рачуна или штедне
књижице подносиоца захтева;
4) фотокопије личних карата родитеља
детета.
Самохрани родитељ, коме је непосредна
брига о деци поверена на основу акта
надлежних органа, уз доказе из става 1. овог
члана, доставља и оверену копију тог акта.
Захтев за остваривање права на
једнократни додатак породици, са наведеним
доказима, подноси се најкасније до дана пре
дана у коме се навршава прва година живота
детета.
Члан 6.
Уз захтев за остваривање права из члана
2. тачке 2. на месечни родитељски додатак, који
подноси један од родитеља, прилажу се следећи
докази:
1) изводи из матичне књиге рођених за
децу;
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2) уверења о држављанству за родитеље
деце;
3) фотокопије личних карата родитеља
деце;
4) изјаву о заједничком домаћинству;
5) фотокопија текућег рачуна или штедне
књижице подносиоца захтева;
6) потврду
надлежне установе о
похађању припремног предшколског програма;
7) потврду о похађању неке од школа на
територији општине Мајданпек;
8) акт Центра за социјални рад о
постојању оправданих разлога о смештају
детета предходног реда рађања у установу због
континуиране здравствене заштите и неге;
9) акт Центра за социјални рад којим се
доказује да деца предходног реда рађања нису
смештена у хранитељску породицу или дата на
усвајање;
10)
акт
општинске
пореске
администрације о утврђеном износу пореске
основице за порез на имовину;
11) личну изјаву подносиоца захтева да
он и његов брачни, односно ванбрачни друг, не
живе и не раде у иностранству;
12) акт надлежног органа или Центра за
социјални рад којим се доказује да мајка није
лишена родитељских права у односу на децу
предходног реда рађања.
Самохрани родитељ, коме је непосредна
брига о деци поверена на основу акта
надлежних органа, уз доказе из става 1. овог
члана, доставља и оверену копију тог акта.
Члан 7.
Уз захтев за остваривање права на
финансијску подршку из члана 2. став 1. тачка 3.
незапослена породиља, односно мајка, прилаже
следеће доказе:
1) извод из матичне књиге рођених за
дете, односно децу;
2)уверење
Националне
службе
запошљавања
да
је
евидентирана
као
незапослено лице;
3)
уверење
о
пребивалишту
на
територији општине Мајданпек издато од стране
МУП-а;
4) фотокопију текућег рачуна или штедне
књижице подносиоца захтева;
5) акт Центра за социјални рад /доказ да
непосредно брине о деци.
Одредбе става 1. овог члана сходно се
примењују и на оца у случају из члана 2. став 16.
ове одлуке.
Члан 8.
Корисник права из ове Одлуке који је на основу
неистинитих или нетачних података, или
непријављивањем промена које утичу на губитак
или обим права остварио право, дужан је да
накнади штету, уплатом (повраћајем) средстава
на рачун извршења буџета општине Мајданпек
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IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Поступак за остваривање права по овој
Одлуци који је започет, а није окончан до дана
ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се по
Одлуци по којој је остваривање права повољније
за подносиоца захтева.
Корисницима који су остваривали право
из члана 2. став 1. тачка 2. Одлуке о
финансијској подршци породицама са децом на
територији општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 8/09 и 17/11) престаје
право ступањем на снагу ове Одлуке.
Надлежна служба Општинске управе
Мајданпек ће, у сваком конкретном случају из
предходног става, донети решење о престанку
права, због престанка важења Одлуке.
Корисници из става 2. овог члана могу
поднети нови захтев за остваривање права из
члана 2. став 1. тачке 2. ове Одлуке, са
доказима неопходним за остваривање права.
Члан 10.
Висину финансијске подршке из члана 2.
ове Одлуке утврђиваће Општинско веће
општине Мајданпек посебним актом за сваку
календарску годину, најкасније до 31. децембра
текуће за наредну годину, у оквиру средстава
обезбеђених у буџету општине Мајданпек за ту
намену.
Актом из предходног става овог члана
утврђиваће се и датум пријаве пребивалишта на
територији општине Мајданпек из члана 2. став
15. ове Одлуке.
Члан 11.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о финансијској
подршци породицама са децом на територији
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек", број 8/09 и 17/11).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 24/3 од 22. јуна 2015.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1178
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 22. јуна 2015. године, на
основу члана 32. став 1. тачка 12) а у вези члана
45. став 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС“, број 129/07), као и
члана 39. став 1. тачка 13) а у вези члана 62.
став 4. Статута општине Мајданпек ("Службени
лист општине Мајданпек", број 7/08), тајним
гласањем, донела је
ОДЛУКУ
о разрешењу члана Општинског већа
општине Мајданпек

26. јун 2015.

I
Слободан Мршић из Доњег Милановца
разрешава се дужности члана Општинског већа
општине Мајданпек.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 016 – 5 од 22. јуна 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1179
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 22. јуна 2015. године, на
основу члана 32. став 1. тачка 12) а у вези члана
45. став 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС“, број 129/07), као и
члана 39. став 1. тачка 13) а у вези члана 62.
став 4. Статута општине Мајданпек ("Службени
лист општине Мајданпек", број 7/08), тајним
гласањем, донела је
ОДЛУКУ
о избору члана Општинског већа општине
Мајданпек
I
Саша Либрић, струковни менаџер из
Доњег Милановца бира се за члана Општинског
већа општине Мајданпек.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 016 – 6 од 22. јуна 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1180
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 22. јуна 2015. године, на
основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 129/07), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Центра за културу Мајданпек
I
Љубомир Брандушановић из Мајданпека,
разрешава се даљег вршења дужности
директора Центра за културу Мајданпек.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
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III
Решење доставити: именованом, Центру
за културу Мајданпек, архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 24/7-1 од 22. јуна 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1181
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 22. јуна 2015. године, на
основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 129/07), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Центра за културу Мајданпек
I
Именује се Раде Стојковић, дипломирани
економиста из Мајданпека, за вршиоца дужности
директора Центра за културу Мајданпек, до
доношења одлуке о именовању директора по
конкурсу, а најдуже шест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, Центру
за културу Мајданпек, архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 24/7-2 од 22. јуна 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1182
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 22. јуна 2015. године, на
основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број
119/12), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за комуналне услуге
''Водовод'' Мајданпек
I
Именује се Тихомир Тодоровић за
вршиоца дужности директора Јавног предузећа
за комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек, до
доношења одлуке о именовању директора по
конкурсу, а најдуже шест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.

26. јун 2015.

III
Решење доставити: именованом, ЈП за
комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек и архиви
Привременог органа.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 24/7-3 од 22. јуна 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1183
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 22. јуна 2015. године, на
основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 129/07), на предлог Скупштине
друштва, а на основу спроведеног јавног
конкурса за избор директора, донела је
РЕШЕЊЕ
o именовању директора
Друштва са ограниченом одговорношћу
''Бизнис инкубатор Мајданпек''
I
Именује се Ервин Стојановић, шумарски
инжењер из Јасикова, за директора Друштва са
ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор
Мајданпек'', на мандатни период од 4 године.
.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ДОО
''Бизнис инкубатор Мајданпек, архиви СО
Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 24/7-4 од 22. јуна 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
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