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1976
На основу члана 8. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'',
број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 41/18, 41/18,
87/18 и 23/19) и члана 64. став 1. тачка 8 Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Општинско веће
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
12.06.2019. године, донело је
ОДЛУКУ
о оснивању Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима
I. УВОДНИ ДЕО
Члан 1.
Оснива се Савет за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Мајданпек (у даљем тексту: Савет), уређује
његов састав, делокруг и начин рада.
II. САСТАВ САВЕТА
Члан 2.
Савет
има
председника,
председника и шест чланова.

заменика

У Савет се именују:
- за председника
Дејан Младеновић, представник Јавног
предузећа за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек;
- за заменика председника
Саша
Либрић,
представник
Јавно
комуналног предузећа "Доњи Милановац" Доњи
Милановац;
- за чланове:
1. Драган Мунћан, представник Полицијске
станице Мајданпек;
2. Златко Филиповски, саобраћајни инж.,
представник образовних институција;
3. Марко
Цокић,
директор
ОШ
''В.
Маркићевић'' представник образовних институција;
4. Дарио Мијатовић, члан Општинског већа;
5. Драган
Фудуловић,
представник
здравствених институција;
6. Гордана Николић, представник локалне
самоуправе.
Председник,
заменик
председника
и
чланови Савета се именује на период од 4
(четири) године.

14.јун 2019.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

Члан 3.
Чланство у Савету престаје разрешењем,
подношењем оставке и истеком мандата.
Члан Савета може поднети оставку или бити
разрешен и пре истека мандата.
Члан 4.
Председника Савета разрешава Општинско
веће на предлог најмање 1/3 чланова Општинског
већа, а чланове Савета разрешава Општинско веће
на образложени предлог председника Савета.
Истовремено са предлогом за разрешење
овлашћени предлагач подноси предлог за избор
новог члана односно председника Савета.
Општинско веће истовремено доноси одлуку
о разрешењу и избору чланова Савета.
Члану Савета који је разрешен престаје
дужност даном разрешења.
Члан 5.
У случају подношења оставке од стране
председника или члана Савета, истом престаје
функција даном одржавања седнице Општинског
већа на којој је констатовано да је оставка поднета,
односно даном одржавања прве наредне седнице
ако је оставку поднео између две седнице.
О поднетој оставци не отвара се претрес,
нити се одлучује.
На истој седници на предлог овлашћеног
предлагача именује се нови члан, односно
председник Савета.
III. ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА
Члан 6.
Задаци Савета су да:
1) анализира, прати и предлаже мере за
унапређење опште безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Мајданпек;
2)
обавља превентивно - промотивне
активности и води кампању о безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине
Мајданпек;
3) припрема предлог стратегије и годишњег
плана безбедности саобраћаја на путевима који
доноси Скупштина општине Мајданпек, у складу са
Националном стратегијом и Акционим планом који
доноси Влада Републике Србије;
4) формира систем јединствене основе
евидентирања и праћења значајних обележја
безбедности саобраћаја на путевима;
5) предлаже Општинском већу Програм
коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Мајданпек;
6) доставља на сагласност Општинском већу
извештај о реализацији Програм коришћења
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средстава
за
финансирање
унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Мајданпек
7) даје мишљење о предлозима за техничко
регулисање саобраћаја;
8) обавља и друге послове везане за
унапређење безбедности саобраћаја у складу са
законом.
Члан 7.
Савет ради у седницама које сазива
председник Савета по потреби, а са претходно
утврђеним дневним редом.
У одсутности председника Савета, седницу
Савета сазива заменик председника Савета.
Седницом председава председник Савета,
кога у случају одсутности замењује заменик
председника Савета.
Савет може да ради када седници
присуствује већина од укупног броја чланова.
Савет одлучује већином гласова од броја
присутних чланова.
На седници се води записник о току рада и
донетим закључцима.
Члан 8.
За извршавање сложенијих послова Савет
може образовати стручне радне групе.
За извршење појединих послова, Општинско
веће може на предлог Савета у складу са законом
ангажовати правно лице које је материјално и
стручно оспособљено да обавља те послове.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Савета обављају Стручне
службе Општинске управе.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о оснивању Савета за
координацију безбедности саобраћаја на путевима
("Службени лист општине Мајданпек", број 15/15)
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек"
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-43/1 од 12.06.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
______________
1977
Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 12.06.2019. године, на
основу члана 6. став 2. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавних

14.јун 2019.

надметања и прикупљања писмених понуда
(''Службени гласник РС'', број 16/18), члана 26.
Одлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', 3/15), донело је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење поступка
за давање у закуп непокретности у јавној
својини општине Мајданпек
I
Образује се Комисија за спровођење
поступка за давање у закуп непокретности у јавној
својини општине Мајданпек, у следећем саставу:
1. Илија Милојевић, председник Комисије;
2. Иван Грмуша, члан Комисије;
3. Лидија Бинђеско, члан Комисије;
4. Гордана Николић, члан Комисије;
5. Маша Митровић, члан Комисије.
II
Задаци Комисије из тачке I овог решења су:
- објављивање текста огласа о давању у
закуп непокретности;
- спровођење поступка за давање у закуп
непокретности путем јавног надметања
или прикупљањем писмених понуда.
III
Комисија је дужна да води записник о свом
раду који заједно са предлогом за избор
најповољнијег понуђача доставља Општинском
већу.
IV
Председник и чланови Комисије именују се
на период од четири године.
V
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
VI
Решење доставити: именованима и архиви
СО Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 43/2 од 12.06.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
______________
1978
На основу члана 27. став 10. и члана 29.
став 4. Закона о јавној својини (''Службени гласник
РС'', број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - други закон,
108/16 и 113/17), члана 3. став 1. тачка 1) и став 3.
Уредбe o условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских
права,као и поступцима јавног надметања и
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прикупљања писмених понуда (''Службени гласник
РС'', број 16/18), члана 64. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек,
број 7/08 и 42/18) и члана 20. Одлуке о прибављању
и располагању стварима у јавној својини општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 3/15), Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 12.06.2019. године, донело
је
ОДЛУКУ
о покретању поступка прибављања
непокретности у јавну својину општине
Мајданпек непосредном погодбом

14.јун 2019.

Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 7.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 463–19/2019 од 12.06.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
______________
1979

Члан 1.
Покреће
се
поступак
прибављања
непосредном погодбом у јавну својину општине
Мајданпек непокретности коју чини породична
стамбена зграда површине 62 m² и земљиште испод
и око објекта у површини од 931 m² чији је власник
Валентина Николић, Драган Николић, Марина
Николић, Небојша Николић, Радиша Николић,
Савица Рековић и Гордана Стојиљковић који се
налазе на катастарској парцели број 3702 уписаној у
лист непокретности број 936 КО Доњи Милановац, у
улици Васе Пелагића.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавиће се
по тржишној вредности који утврди надлежни
порески односно други надлежни орган, или нижој, у
складу са Законом у јавној својини.
Члан 3.
Формира се Комисија за спровођење
поступка прибављања непокретности из члана 1.
ове одлуке која ће по окончаном поступку
непосредне погодбе, Записник са одговарајућим
предлогом решења доставити Општинском већу
Општине Мајданпек, у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Иван Грмуша, председник;
Лидија Бинђеско, члан;
Гордана Николић, члан;
Илија Милојевић, члан;
Маша Митровић, члан.
Члан 4.

Одлуку о предлогу Комисије из члана 3. ове Одлуке
донеће Општинско веће општине Мајданпек.
Члан 5.
У поступку прибављања непокретности из
члана 1. ове Одлуке у свему поступити према
одредбама Закона о јавној својини, Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда и Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Мајданпек.

На основу члана 27. став 10., члана 28. став
2. и члана 34. став 1. и став 3. Закона о јавној
својини (''Службени гласник Републике Србије'', број
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16,
113/17 и 95/18), члана 6. и члана 7. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Службени гласник Републике
Србије'', број 16/18), члана 64. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек,
број 7/08 и 42/18) и члана 23., 24., 25. и 26. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 3/15), Општинско веће
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
12.06.2019. године, донело је
ОДЛУКУ
о покретању поступка давањa у закуп
непокретности – пословног простора
у јавнoj својини општине Мајданпек путем јавног
надметања
Члан 1.
Покреће се поступак давања у закуп
непокретности у јавној својини општине Мајданпек и
то пословног простора кога чини пословни простор
за обављање делатности трговине на мало
прехрамбеним прозводима и производима за
домаћинство у улици Капетана Мише 32Б у Доњем
Милановцу.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даје се
у закуп у поступку јавног надметања путем јавног
оглашавања на одређено време од 15 година.
Члан 3.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке
чини пословни простор за обављање делатности
трговине на мало прехрамбеним прозводима и
производима за домаћинство површине 161 m² који
се налази на катастарској парцели број 3473/100 КО
Доњи Милановац уписаној у лист непокретности
број 1611 КО Доњи Милановац.
Пословни простор се даје у закуп у
постојећем - "виђеном" стању.
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Члан 4
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даће
се у закуп применом критеријума највише понуђене
закупнине, полазећи од процењене тржишне висине
закупнине коју утврди порески или други надлежни
орган, у складу са Законом у јавној својини.
Члан 5.
Поступак давања у закуп непокретности из
члана 1. ове Одлуке спроводи Комисија за давање у
закуп непокретности.
Комисија за давање у закуп непокретности
објављује оглас о спровођењу поступка јавног
надметања за давање у закуп непокретности у
јавној својини.
Члан 6.
Решење о давању у закуп непокретности из
члана 1. ове Одлуке донеће Општинско веће
општине Мајданпек.
Члан 7.
У поступку давања у закуп непокретности из
члана 1. ове Одлуке у свему поступити према
одредбама Закона о јавној својини, Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда и Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Мајданпек.
Члан 8.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
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