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На основу члана 5. став 4. Закона о
јавним путевима („Службени гласник Републике
Србије“, број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13) и члана 39. Статута Oпштинe Мајданпек
(„Службени лист Општине Мајданпек“, број 7/08),
Скупштина Општине Мајданпек на седници
одржаној дана 05. јула 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о критеријумима и мерилима за
категоризацију општинских путева и улица
на територији Општине Мајданпек
I. ОСНОВНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Oвом одлуком утврђују се критеријуми и
мерила за категоризацију општинских путева и
улица на територији Општине Мајданпек (у
даљем тексту: Општина).
II. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА
КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА
Члан 2.
Категоризација општинских путева и
улица на територији Општине врши се на основу
следећих критеријума.
а) значај за саобраћај и функција
повезивања,
б) квалитет саобраћајне функције –
техничке карактеристике пута,
в) економски и туристички значај.
Члан 3.
Мерила значаја општинских путева и
улица за саобраћај и функцију повезивања:
1. Простор који повезује:
- повезивање Општине са суседним
општинама,
- повезивање насеља на подручју
Општине,
- повезивање унутар насеља.
2. Саобраћајна функција:
- сабирни пут за повезивање
саобраћаја на магистралне и регионалне путеве,
- повезујући и сабирни пут у насељима,
- приступни пут у насељима.
Члан 4.
Мерила квалитета саобраћајне функције
– техничке карактеристике пута:
1. Конструкција пута:

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

- земљани,
- макадамски,
- асфалтни,
- ширина коловоза;
2. Ток саобраћаја:
- двосмерни,
- једносмерни;
Члан 5.
Да би јавни путеви били сврстани у
општинске путеве и улице уколико претежно
испуњавају следеће критеријуме:
1. Простор који повезује:
- повезивање Општине са суседним
општинама, или
- повезивање насеља или делова
насеља на подручју Општине;
2. Саобраћајна функција:
- сабирни пут за повезивање
саобраћаја на магистралне и регионалне путеве,
или
- повезујући и сабирни пут у насељу,
или
- приступни пут.
3. Конструкција пута (застор):
- земљани, макадамски или асфалтни,
- најмање једна саобраћајна трака, која
се састоји од серије проширења за
мимоилажење возила, која морају бити
изграђена у зависности од прегледне
раздаљине, ширина коловоза треба да износи
најмање 3 м, са банкинама минималне ширине
0,5м, на растојању од минимално 500м.
4. Ток саобраћаја:
- двосмерни или једносмерни;
Члан 6.
Као општински пут може се категорисати
и јавни пут који је намењен за приступ културноисторијским, и за Општину значајним туристичкорекреационим објектима и подручјима, која
морају бити дефинисана планским актом.
Члан 7.
Општински путеви утврђени на начин из
члана 5. ове одлуке разврставају се у општинске
путеве првог и другог реда, на основу следећих
критеријума:
1. Општински путеви првог реда (ОП I)
су:
повезујући
путеви
са
асфалтном
конструкцијом ширине коловоза најмање 5,00 м,
са банкинама са обе стране, ширине по 0,50 м;
2. Oпштински путеви другог реда (ОП
II) су: повезујући и сабирни путеви са асфалтном
и/или макадамском конструкцијом ширине
коловоза најмање 4,00 м, са банкинама са обе
стране, ширине по 0,50м;
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Члан 8.
Општински путеви који не испуњавају
критеријуме из члана 7. ове Одлуке, али су
добра у општој употреби и у државној су својини
разврставају се у некатегорисане. То су атарски,
пољски и шумски путеви.
Члан 9.
Улице утврђене на начин из члана 5. ове
одлуке разврставају се на основу следећих
критеријума:
1. Улице првог реда (УЛ I) су: главне
улице које повезују насеља у Општини са
суседним општинама и представљају наставак
магистралних и регионалних путева у пролазу
кроз насеља, са асфалтном конструкцијом и
двосмерним саобраћајем;
2. Улице другог реда (УЛ II) су: сабирне
улице у насељу које повезују делове насеља са
главним
улицама,
са
асфалтном
или
макадамском конструкцијом и двосмерним или
једносмерним саобраћајем;
3. Улице трећег реда (УЛ III) су: градске
стамбене улице, улице у сеоским насељима,
колски пролази, приватни пролази и пешачке
стазе.
Члан 10.
Улице које не испуњавају критеријуме из
члана 9. ове Одлуке разврставају се у приступне
путеве.
III. ПРЕЛАЗНA И ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу Општине
Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-21/5 од 05. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
___________
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На основу члана 5. став 5. Закона о
јавним путевима („Службени гланик Републике
Србије", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13), Одлуке о критеријумима и мерилима за
категоризацију општинских путева и улица на
територији Општине Мајданпек („Службени лист
општине Мајданпек“, број 24/17) и члана 39.
Статута општине Мајданпек („Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08) Скупштина
Општине Мајданпек на седници одржаној дана
05. јула 2017.године, донела је

уређује се обављање послова који се односе на
управљање јавним путевима, као и одржавање
некатегорисанх путева на територији Општине
Мајданпек (у даљем тексту: Општина).
Члан 2.
Према значају саобраћајног повезивања
јавни путеви на територији општине Мајданпек
се деле на:
1) Општинске путеве и
2) Улице ,
Општински путеви су јавни путеви који
саобраћајно повезују територију општине, као и
територију Опшине са мрежом државних путева.
Улице су јавни путеви који саобраћајно
повезују делове насеља на територији општине.
Члан 3.
Коловозне конструкција улица које су
истовремено делови државних или општинских
путева који пролазе кроз насеља и саобраћајна
сигнализација, осим светлосне, сматрају се
деловима тих путева.
Путеви и улице у насељима спадају у
јавне путеве и на њих се односе све одредбе.
Члан 4.
Некатегорисани пут јесте саобраћајна
површина која је доступна већем броју корисника
и која је уписана у катастaр непокретности као
некатегорисани пут.
Некатегорисани путеви, у смислу ове
одлуке, јесу атарски, пољски и шумски путеви.
II. ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ
Члан 5.
Општински путеви на територи општине
Мајданпек категоризују се као општински путеви
првог реда (ОП I) и општински путеви другог
реда (ОП II).
Члан 6.
Општински путеви првог реда су:
Редни
број
1.

Ознака
пута
ОП I - 1

2.

ОП I - 2

3.

ОП I - 3

4.

ОП I - 4

ОДЛУКУ
о категоризацији општинских путева и улица
на територији Општине Мајданпек
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком категоризују се
путеви на територији Општине Мајданпек,

јавни

29. август 2017.

ОПИС
Р.Глава-Крш-Горњане
М.Голубиње-К.ГлавицаМироч
Мајданпек-Рајкова пећина
Милошева кула – Кулма
Мика - Горњане

Члан 7.
Општински путеви другог реда су:
Редни
број
1.
2.

Ознака
пута
ОП II - 1
ОП II – 2

ОПИС
Р.Глава-Б.Глава-Близна
Мироч-К.Главица-Штрбац
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3.

ОП II – 3

4.
5.
6.
7.

ОП II – 4
ОП II – 5
ОП II – 6
ОП II – 7

8.

ОП II – 8

9.

ОП II – 9

10.

ОП II – 10

11.

ОП II – 11

12.

ОП II – 12

13.

ОП II – 13

14.

ОП II – 14

15.

ОП II – 15

16.

ОП II – 16

17.

ОП II – 17

18.
19.
20.

ОП II – 18
ОП II - 19
ОП II - 20

21.

ОП II - 21

22.

ОП II - 22

23.

ОП II - 23
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Тополница-Поток
Тополница-Кулма
Истрибиња
Јасиково-Појење-Ч.Горун
Јасиково-Шош-Жумел
Црнајка-Љубовије
Бољетин-Кошо брдо
Д.Милановац-ПапреницаОбљага Маре
Беле Воде-Штрбац
Мосна-Кулматур-КосовицаПривој-Селиште-ДумбраваМосна
Р.Глава-Бубањ-ГарванВлаоле
Близна-Москидео-В.ВртечМ.Вртеч-Лесково
Д.Милановац-СтуденаЦрвена Бара-Стара
Орешковица
Д.Милановац-Студена-Кулма
Бауца-Језеро-Мосна
Клокочевац-Селиште-Кулма
Каменица-Врћеже
Клокочевац-Змиње-ВркањеКулма Маре-Циганско
гробље
Влаоле-Железничка
станица
Бољетин-Лепенски Вир
Оман-Бољетин
Влаоле-Кулма Мјеје
Папреница – Казански
поток
Близна – Кулма Маре –
Шопот – Букова глава
Близна – Стрњак – Букова
глава

7.

УЛ I – 7

8.

УЛ I – 8

9.

УЛ I – 9

10.

УЛ I – 10

11.

УЛ I – 11

12.

УЛ I - 12

13.

УЛ I - 13

Ознака
пута

1.

УЛ II - 1

2.

УЛ II – 2

3.

УЛ II – 3

4.

УЛ II – 4

5.
6.

УЛ II – 5
УЛ II – 6

7.

УЛ II – 7

8.

УЛ II – 8

9.
10.
11.
12.
13.

УЛ II – 9
УЛ II – 10
УЛ II – 11
УЛ II – 12
УЛ II – 13

Члан 8.
Остали путеви који не испуњавају
критеријуме за категоризацију јавних путева из
Одлуке о критеријумима и мерилима за
категоризацију општинских путева и улица на
територији Општине Мајданпек разврставају се у
некатегорисане путеве.

14.

УЛ II – 14

15.

УЛ II - 15

16.

УЛ II – 16

17.

УЛ II – 17

18.

УЛ II – 18

Члан 9.
Улице у насељима на територи општине
Мајданпек категоризују се као улице првог реда
(УЛ I), улице другог реда (УЛ II) и улице трећег
реда (УЛ III).

19.

УЛ II - 19

20.

УЛ II – 20

21.

УЛ II – 21

22.

УЛ II - 22

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ознака
пута
УЛ I - 1
УЛ I – 2
УЛ I – 3
УЛ I – 4
УЛ I – 5
УЛ I - 6

ОПИС
Капетанска, Мајданпек
Светог Саве, Мајданпек
Шашка, Мајданпек
Николе Тесле, Мајданпек
Карађорђева, Мајданпек
Пролетерска, Мајданпек

Краља Петра I, Доњи
Милановац
Стевана Мокрањца, Доњи
Милановац
Светог Саве, Доњи
Милановац
Николе Пашића, Доњи
Милановац
Дунавска, Доњи
Милановац
Радничка, Доњи
Милановац
Орешковица (улаз у
насеље – центар насеља)

Члан 11.
Улице другог реда су:
Редни
број

Члан 10.
Улице првог реда су:

29. август 2017.

ОПИС
Вука Караџића,
Мајданпек
Кнеза Милоша,
Мајданпек
Хајдук Вељка, Мајданпек
Михајла Пупина,
Мајданпек
8.марта, Мајданпек
Змај Јовина, Мајданпек
Омладинских бригада,
Мајданпек
Јосифа Панчића,
Мајданпек
Хомољска, Мајданпек
Мали Сокак, Мајданпек
28.март, Мајданпек
7.јула, Мајданпек
Пионирска, Мајданпек
Бранислава Нушића,
Мајданпек
Пемска, Мајданпек
Миленка Стојковића,
Доњи Милановац
9. октобра, Доњи
Милановац
Цвете Николић, Доњи
Милановац
Мирочка, Доњи
Милановац
Васе Пелагића, Доњи
Милановац
Лепенски Вир, Доњи
Милановац
Кнеза Милоша, Доњи
Милановац

Члан 12.
Остале
улице
које
испуњавају
критеријуме за категоризацију јавних путева из
Одлуке о критеријумима и мерилима за
категоризацију општинских путева и улица на
територији Општине Мајданпек разврставају се у
улице трећег реда (УЛ III).
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Улице трећег реда (УЛ III), у смислу ове
Одлуке, су: градске стамбене улице, улице у
сеоским насељима, колски пролази, приватни
пролази и пешачке стазе.
Члан 13.
Улице које не испуњавају критеријуме за
категоризацију јавних путева из Одлуке о
критеријумима и мерилима за категоризацију
општинских путева и улица на територији
Општине Мајданпек разврставају се у приступне
путеве.
III. УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ
ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА
Члан 14.
Управљање општинским путевима и
улицама, у смислу закона и ове одлуке, јесте:
1) заштита општинских путева и улица,
2) вршење инвеститорске функције на
изградњи и реконструкцији општинских путева и
улица,
3) организовање и обављање стручних
послова
на
изградњи,
реконструкцији,
одржавању
и заштити општинских путева и улица,
4) уступање радова на одржавању
општинских путева и улица,
5) организовање стручног надзора над
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом општинских путева и улица,
6) планирање изградње, реконструкције,
одржавања и заштита општинских путева и
улица,
7) означавање општинских путева и
улица,
8) вођење евиденције о општинским
путевима и улицама и саобраћајно-техничким
подацима за те путеве и
9) други послови који се односе на
одржавање, заштиту и развој општинских путева
и улица.
Члан 15.
Послови
управљања
општинским
путевима, улицама и некатегорисаним путевима
у општини Мајданпек
поверавају се ЈП за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек а
према Годишњeм програму рада на које
сагласност даје Скупштина општине Мајданпек.
IV. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 16.
Општински путеви и улице у насељима
изграђују се на основу техничке документације у
складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи и Закона о јавним путевима које се
односе на изградњу и реконструкцију путева.
Члан 17.
Општински путеви и улице морају да се
планирају, пројектују и граде тако да се планска
и техничка решења ускладе са најновијим
знањима технике пројектовања и изградње
јавних путева, са захтевима безбедности
саобраћаја, са економским

29. август 2017.

начелима и мерилима за оцену оправданости
њихове изградње и са прописима о заштити
животне средине.
Општински путеви и улице, њихови
делови и путни објекти, подобни су за употребу
када се на начин прописан законом утврди да
општински пут или улица и путни објекат
испуњава техничке прописе и стандарде у
погледу безбедности саобраћаја.
Члан 18.
Реконструкцијом општинског пута, улице,
у смислу закона и ове одлуке, сматрају се
радови на постојећем путу, његовом делу и
путном објекту, којима се мењају положај трасе
општинског пута или улице у појасу његовог
основног правца, конструктивни елементи,
носивост, стабилност или проширује коловоз
општинског пута или улице.
Лица која су дужна да се старају о
објектима,
постројењима,
уређајима,
инсталацијама и водовима уграђеним у труп
општинског пута, улице и земљишном појасу,
односно
у
путном
објекту
(водовод,
канализација, електричне, телекомуникационе
инсталације и др..), обавезне су да ускладе
радове на истим са радовима на реконструкцији
општинског пута, улице. Инвеститор је дужан да,
најмање 60 дана пре почетка радова из става 1.
овог члана, писано обавести лица из става 2.
овог члана о почетку радова на реконструкцији
општинског пута, улице.
Члан 19.
Изградња и реконструкција општинских
путева и улица се путем јавних набавки уступа
предузећу које испуњава законске услове за
извођење оваквих радова.
Члан 20.
По
завршеној
изградњи
или
реконструкцији општинских путева, улица, за које
је издато одобрење за градњу, надлежни орган
општинске управе образује Комисију за технички
преглед изведених радова и издаје одобрење за
употребу и упис у катастарски операт.
Члан 21.
Некатегорисани путеви се изграђују или
реконструишу на основу техничке документације
чији обим и садржај одређује орган општинске
управе надлежан за послове грађевинарства.
Члан 22.
Средства за изградњу и реконструкцију
општинских путева, улица и некатегорисаних
путева у општини Мајданпек обезбеђују се у
буџету општине Мајданпек.
V.
ОДРЖАВАЊЕ
ПУТЕВА И УЛИЦА

ОПШТИНСКИХ

Члан 23.
Под одржавањем општинских путева и
улица подразумевају се радови којима се
обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и
чува употребна вредност пута.
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радњи којима се оштећује пут и омета одвијање
Одржавање
јавног
пута
обухвата
саобаћаја.
редовно, периодично и ургентно одржавање.
Члан 32.
Поред општинских путева не могу да се
Члан 24.
подижу зграде, постројења и уређаји и граде
Радови на редовном одржвању су:
други објекти на одређеној удаљености од
редовни прегледи, чишћење коловоза од
спољне ивице земљишног појаса а оно износи:
нечистоће, снега, леда и одрона, поправци
 За руднике, каменоломе, кречане,
оштећења на свим елементима доњег и горњег
циглане, индустријске зграде, постројења,
строја, поправци и обнављању хоризонталне,
депоније отпада и смећа и сличних објеката 10
вертикалне и светлосне сигнализације, уређењу
метара;
и одржавању зелених површина, банкина и
 За далеководе и стубне трафо
засада и грађевински захвати за које није
станице
најмање 5 метара;
потребно издавање одобрења за градњу.
 За стамбене, пословне, помоћне и
Члан 25.
сличне зграде, бунаре, резервоаре, септичке
Радови на периодичном одржавању
јаме, ђубране и слично 5 метара:
обухватају: ојачање коловозне конструкције,
 За ограде трајне засаде 3 метра.
рехабилитацију и појачано одржавање.
Радови на периодичном одржавању
изводе се на основу техничке документације и
одобрења за градњу које издаје надлежни орган
VII. НАДЗОР
општинске управе.
Члан 33.
Члан 26.
Надзор над извршењем одредаба Закона
Радови
на
ургентном
одржавању
и одредаба ове Одлуке које се односе на
обухватају радове условљене елементарним
општинске путеве, улице и некатегорисане
непогодама и ванредним околностима у циљу
путеве врши орган управе надлежан за послове
обезбеђивања проходности пута и безбедног
саобраћаја
преко
инспекцијске
службе.
одвијања саобраћаја.
Инспекцијски
надзор
над
извршавањем
наведених прописа обухвата нарочито:
Члан 27.
1. Стање општинских путева, улица и
За време трајања радова на одржавању
некатегорисаних
путева,
одржавање
по
примењују се све прописане мере ХТЗ:
техничким и другим прописима, примене
сигнализација,
регулисање
саобраћаја,
техничких и других прописа приликом
безбедност радника и учесника у саобраћају,
извођења радова и употребе материјала;
спречавање штете трећим лицима и др..
2. Услове саобраћаја и мере заштите
општинских путева и улица;
Члан 28.
3. Изградњу
и
реконструкцију
За одржавање општинских путева и
општинских путева, улица и некатегорисаних
улица у општини Мајданпек средства се
путева и израде техничке документације за
обезбеђују у буџету општине.
изградњу и реконструкцију;
4. Испуњавање услова прописаних за
лица која врше пројектовање, техничку и
унутрашњу контролу, руковођење радовима и
VI. ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И
врше стручни надзор.
УЛИЦА
5.
Члан 29.
Одредбе Закона о јавним путевима о
заштити путева односе се и на заштиту
општинских и јавних путева и улица.
Члан 30.
На општинским и јавним путевима и
улицама са савременим коловозом забрањено је
кретање возила са гусеницама сем возила
Војске Србије али уз надокнаду проузроковане
штете као и запрежних возила без пнеуматика.
Члан 31.
Забрањено је заузимање и преоравање
општинских путева и улица, остављање било
каквих предмета или материјала на овим
путевима, испуштање отпадних и других вода,
бацање смећа или отпадног материјала,
остављање нерегистрованих и неисправних
возила или вршење било каквих

Члан 34.
У вршењу инспекцијског надзора надлежни
инспектор овлашћен је и дужан да:
1. Прегледа
техничку
и
другу
документацију
у
вези
са
изградњом,
реконструкцијом и одржавањем ових путева као
и да прегледа радове изведене на овим
путевима и нареди отклањање недостатака;
2. Обустави радове који се изводе
супротно прописима или се изводе у
непосредној близини ових путева;
3. Нареди рушење објеката и уклањање
инсталација постављених у заштитном појасу и
нареди уклањање објеката, материјала, ограда,
дрвећа и растиња подигнутих или остављених
противно одредбама прописа о општинским и
некатегорисаним путевима;
4.Забрани привремено саобраћај за
возила која наносе штету на овим путевима
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1572
немају дозволу за ванредни превоз, као и да
На основу члана 20. став 3. Правилника
забрани саобраћај ако новоизграђени или
о подстицајима за подршку инвестицијама у
реконструисани општински пут или улица није
примарну пољопривредну производњу на
технички прегледан и није издата употребна
територији Општине Мајданпек ("Службени лист
дозвола.
општине Мајданпек", број 18/15), Записника о
5. Забрани радове на путевима који се
спроведеном поступку отварања и разматрања
изводе без одобрења надлежног органа. Жалба
пoднетих захтева по Jaвнoм пoзиву за
одобравање подстицаја у 2017.години по
на решење којим се забрањују радови на на
Програму мера подршке за спровођење
путевима који се изводе без одобрења
пољопривредне политике и политике руралног
надлежног
органа
не
задржава
његово
развоја општине Мајданпек за 2017.годину 06извршење. Рок за враћање путног земљишта у
24/2017-02-01од 16.08.2017.године) и Предлога
првобитно стање,у случају забране извођења
о расподели и коришћењу подстицајних
радова без одобрења или прекопавања , не
средстава за успостављање и јачање удружења
може бити краћи од 3 ни дужи од 8 дана 6.
у области пољопривреде за 2017.годину (0624/2017-02-02 од 16.08.2017.године), Општинско
Предузима и друге мере и радње за заштиту
веће општине Мајданпек доноси
ових путева и безбедно одвијање саобраћаја на
њима за које је овлашћен.

ОДЛУКУ
о расподели и коришћењу подстицајних
средстава за успостављање и јачање
удружења у области пољопривреде за
2017.годину

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
За прекршај због непоступања по
одредбама ове Одлуке, као и за поступање
супротно одредбама исте казниће се:
1. ЈП за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек, друго предузеће или правно лице
новчаном казном у износу од 100.000 до 500.000
динара;
2. Предузетник новчаном казном од
50.000 до 250.000 динара;
3. Физичко лице новчаном казном од
5.000 до 25.000 динара.
Члан 36.
За прекршај због неизвршење решења
инспектора казниће се:
1. ЈП за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек, друго предузеће или правно лице
новчаном казном у износу од од 150.000 до
600.000 динара;
2. Предузетник новчаном казном од
60.000 до 300.000 динара;
3. Физичко лице новчаном казном од
5.000 до 30.000 динара.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о локалним и некатегорисаним
путевима на подручју општине Мајданпек (број
06-20/3 од 28.06.1984.год.) и Одлука о изменама
и
допунама
Одлуке
о
локалним
и
некатегорисаним путевима општине Мајданпек
(број 06-16 од 28.06.1988.год.).
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.

I
Додељују се средства из буџета општине
Мајданпек за 2017. годину за реализацију
програмских
активности
следећим
организацијама пољопривредних произвођача и
прерађивача:
Р.б.

Назив подносиоца

Програмска
активност

Одобрени
износ

1.

Удружење
пољопривредника
„Аграр Пореч“
Клокочевац

Организација
јесењег сајма
пољопривреде

200.000,00

Друштво пчелара
„Пореч“
Доњи Милановац

Контрола
квалитета и
посебних
својстава,
производња са
ознаком
географског
порекла
(сертификација
производа)

90.000,00

2.

Одлуку
захтева.

II
доставити

III
Подносиоци захтева имају право да
поднесу приговор Oпштинскoм вeћу општине
Мајданпек у року од осам дана од дана
достављања ове Одлуке.
IV
Ову Одлуку објавити у средствима јавног
информисања,
на
званичној
интернет
презентацији Oпштине Мајданпек, као и у
„Службеном листу Oпштине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-29/8 од 24. августа 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-21/6 од 05. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.

подносиоцима

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
__________

7

БРОЈ 24

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

29. август 2017.

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Одлука о критеријумима и мерилима за категоризацију општинских путева
и улица на територији Општине Мајданпек.......................................................................................................................1
Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Мајданпек............................................2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Одлука о расподели и коришћењу подстицајних средстава за успостављање и јачање
удружења у области пољопривреде за 2017. годину.......................................................................................................6

8

БРОЈ 24

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

29. август 2017.

ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Зоран Топаловић, тел: (030) 581 217
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1146
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97
06-063
ШТАМПА: Стручна служба органа општине

