ГОДИНА: VI

БРОЈ: 26

30. децембар 2013.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

899
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 23. децембра 2013. године, на основу члана
48. и 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07), донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању одборничког мандата
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат, Снежани Тодоровић из Мајданпека, кандидату са изборне листе
Преокрет – Александар Љубоја.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 94/1 од 23.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.
____________
900
На основу члана 2. става 1. тачке 1), члана 7. и члана 11. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11 и 93/12 ) и члана 14. став 1. тачка 5) и члана 39. став 1.
тачке 3) Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08) Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 26.12.2013. године, донела је
О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке
о локалним комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Службени лист општине Мајданпек", број 19/12) мења се и
допуњује Тарифа која чини саставни део Одлуке.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Тарифа уз Одлуку о локалним комуналним таксама
(''Сл. лист општине Мајданпек'', бр. 19/12).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-94/2 од 26.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
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ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
ТАРИФНИ
БРОЈ

ВРСТА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ И ОБЕЗНИКА ПЛАЋАЊА

ТАРИФНИ
ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
БРОЈ 1.
1.1.
МИКРО ПРАВНА ЛИЦА –ПРЕДУЗЕТНИЦИ+ ОСТАЛА МИКРО ПРАВНА ЛИЦА- који имају
годишњи приход до 50.000.000 динара, а обављају делатности: банкарства; осигурања
имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних
и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека)
1.2.

МИКРО ПРАВНА ЛИЦА -ПРЕДУЗЕТНИЦИ+ ОСТАЛА МИКРО ПРАВНА ЛИЦА- који имају
годишњи приход од 50.000.000 динара до 700.000 ЕУР у динарској противвредности,
а не обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека)
из области угоститељства

1.2.1.

палачинкарнице, објекти брзе хране, ресторани са услугом "за понети" и слични
угоститељски објекти у којима се не точе алкохолна пића

1.2.2.

кафићи, бифеи, кафане, ресторани, пицерије и слични објекти у којима се точе алкохолна
пића

динара

323.000,00

129.200,00

90.132,00
120.176,00

из области трговине
1.2.3.

грађевинским материјалом,намештајем, опремом за домаћинство, металном и електро
робом,ауто деловима и сличном робом

1.2.4.

прехрамбеним производима, текстилом, конфекцијом, обућом, кожом, канцеларијским и
школским прибором, продајом хлеба, пецива, млечних производаи дувана - на киосцима,
продајом робе у антикварницама и комисионима и осталом мешовитом робом (боје,
лакови и сл
пиљаре, цвећаре, биљне апотеке, трговине здраве хране, трговине храном за кућне
љубимце, трговине на тезгама и пијацама и остале непоменуте трговинске делатности
из области занатских и сличних привредних и професионалних делатности

96.963,00

апотекарске, адвокатске, стоматолошке, зуботехничарске,ветеринарске и сличне
професионалне делатности
месарска, посластичарска, пекарска, бурегџијска делатност, пржионице кафе, услужно
млевење житарица, узгој и искоришћавање шума, ђумуране и сличне занатске делатности
ауто такси превоз, административне услуге, израда обланди, корнета и кора за пите и
остале занатске делатности

64.642,00

1.2.9.

услуге система обезбеђења, остале стручне и техничке услуге

64.642,00

1.3.

МИКРО ПРАВНА ЛИЦА -ПРЕДУЗЕТНИЦИ + ОСТАЛА МИКРО ПРАВНА ЛИЦА- који имају
годишњи приход од 50.000.000 динара до 700.000 ЕУР у динарској противвредности,
а обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова
и дискотека
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
МАЛА ПРАВНА ЛИЦА који имају годишњи приход до 50.000.000 динара, а обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека

1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

2.1.

129.200,00

32.321,00

32.321,00
16.160,00

452.490,00

387.850,00
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Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
129.280,00
у МАЛА ПРАВНА ЛИЦА који имају годишњи приход од 50.000.000 динара
динара до 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности, а не обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека)
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
517.136,00
у МАЛА ПРАВНА ЛИЦА који имају годишњи приход од 50.000.000 динара до
8.800.000 ЕУР у динарској противвредности, а обављају делатности:
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
129.280,00
у СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА који имају годишњи приход преко 50.000.000 динара,
а не обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
581.770,00
у СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА која имају годишњи приход од 50.000.000 динара до
35.000.000 ЕУР,у динарској противвредности, а обављају делатности:
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у ВЕЛИКА
ПРАВНА ЛИЦА , а не обављају делатности:банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека)

4.1.1.

Из области рударства, металопрерађивачке индустрије, саобраћаја и шумарства

4.1.1.1.

делатност рударства

32.544.213,00

4.1.1.2.

делатност шумарства

1.688.399,00

4.1.2.

Остале делатности

193.926,00

4.2.1.

Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
у ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА , а обављају делатности: производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; пошта

646.400,00

4.2.2.

4.2.3.

Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у ВЕЛИКА
ПРАВНА ЛИЦА , а обављају делатност електропривреде
2.551.221,00
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
у ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА , а обављају делатност банкарства и делатност
осигурања имовине и лица

646.400,00

НАПОМЕНЕ:
1. Обавезником локалне комуналне таксе из овог тарифног броја сматра се свако правно или физичко
лице које на основу акта о оснивању има фирму (назив фирме или име) које упућује на обављање одређене
делатности.
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2. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само
за једну фирму.
3. Предузећа и радње које у текућој години отпочну или престану са обављањем делатности, плаћају таксу
на фирму, сразмерно времену истицања фирме
4. Нове радње, агенције и слично, у случају самозапошљавања лица којима је престао радни однос у
процесу реструктуирања и припрема за приватизацију, стечаја и ликвидације, ослобађају се плаћања локалне
комуналне таксе , за период од прве три године рада
5. Наплата комуналне таксе на фирму врши се у 4 једнаке рате и у роковима прописаним за редовне
пореске обавезе
6. Локалну комуналну таксу, по овом тарифном броју, утврђује решењем и наплаћује Општинска управа- Одељење
за финансије, буџет и трезор
ТАРИФН ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА
И БРОЈ
ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ (КОЛОВОЗИ,
2.
ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БАНДЕРЕ И СЛ.) -

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.3.

2.1.

2.2.

МИКРО ПРАВНА ЛИЦА -ПРЕДУЗЕТНИЦИ који имају годишњи приход до
50.000.000 динара, а обављају делатности:банкарства; осигурања имовине и лица;
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на
велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
МИКРО ПРАВНА ЛИЦА -ПРЕДУЗЕТНИЦИ који имају годишњи приход од
50.000.000 динара до 700.000 ЕУР у динарској противвредности, а не обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом
и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње
цемента;
поштанских,
мобилних
и
телефонских
услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека
МИКРО ПРАВНА ЛИЦА -ПРЕДУЗЕТНИЦИ који имају годишњи приход од
50.000.000 динара до 700.000 ЕУР у динарској противвредности, а не обављају
делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом
и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње
цемента;
поштанских,
мобилних
и
телефонских
услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека, већ се баве делатностима из области
занатских и сличних привредних и професионалних делатности- из тарифног
броја 1, тачке од 1.2.1.до 1.2.9.
МИКРО ПРАВНА ЛИЦА -ПРЕДУЗЕТНИЦИ који имају годишњи приход од
50.000.000 динара до 700.000 ЕУР у динарској противвредности, а обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских
услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
у МАЛА ПРАВНА ЛИЦА који имају годишњи приход до 50.000.000 динара, а
обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико
дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго
сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
у МАЛА ПРАВНА ЛИЦА који имају годишњи приход од 50.000.000 динара до
8.800.000ЕУР, у динарској противвредности, а не обављају делатности:
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека

64.500,00

25.800,00

3.230,00

90.490,00

77.550,00

25.850,00
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3.2.

4.1.
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Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
103.420,00
МАЛА ПРАВНА ЛИЦА који имају годишњи приход од 50.000.000 динара до
8.800.000ЕУР, у динарској противвредности, а обављају делатности: банкарства;
осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте;
производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
25.850,00
СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара , а не
обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
116.350,00
СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА , која имају пословни приход од 50.000.000 динара до
35.000.000ЕУР, у динарској противвредности, а обављају делатности: банкарства;
осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте;
производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у ВЕЛИКА ПРАВНА
ЛИЦА , а не обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње
цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
Из области:
- рударства,
6.508.800,00
- електропривреде
510.200,00
337.670,00
- шумарства
Остале делатности
38.780,00

4.2.

Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
129.280,00
ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА , а обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и
лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на
велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
НАПОМЕНА:
1-Таксу из овог тарифног броја наплаћује Општински орган управе, надлежан за издавање одобрења за
коришћење јавних површина, а обвезник исту плаћа приликом издавања одобрења.
2- Обвезник је дужан да надлежном органу стави на увид доказ о оствареном приходима и акт о оснивању које
упућује на обављање одређене делатности.
3-За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
ТАРИФНИ
ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
БРОЈ 3.
ВОЗИЛА И МАШИНА
1.

Врста L - мопеди, мотоцикли, трицикли и четвороцикли

1.1.

мопед

200,00

1.2.

лаки трицикл

250,00

1.3.

мотоцикл

300,00

1.4.

мотоцикл са бочним седиштем

350,00

1.5.

тешки трицикл

1.000,00

1.6.

лаки четвороцикл

1.200,00

1.7.

тешки четвороцикл

1.550,00
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2.

Врста М- возила за превоз лица

2.1.

М1-са највише 9 седишта, укључујући и седиште за возача, без места за стајање
- до 1.150 cm³ ,...........................................................................................................................510,00
- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ ,..............................................................................................1.040,00
- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ ,..............................................................................................1.560,00
- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ ,..............................................................................................2.090,00
- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ ,..............................................................................................3.140,00
- преко 3.000 cm³ ;....................................................................................................................5.200,00

2.2.

3.

М2- лаки аутобус са више од 9 седишта, укључујући и седиште за возача, масе до 5t и која могу имати
места за стајање...................................................................................................................... 45 динара по
регистрованом седишту
М3- тешки аутобус са више од 9 седишта, укључујући и седиште за возача, масе преко 5t и која могу
имати места за стајање....................................................................................................................... 50,00 по
регистрованом седишту
Врста N- теретна возила

3.1.

N1- лако теретно возило, масе до 2 t носивости

1.550,00

3.2.

2.050,00

3.3.

N1- лако теретно возило, масе од 2-3,5 t носивости и N2- средње
теретно возило, масе од 3,5-5 t
N2- средње теретно возило, масе од 5 t до 12 t

5.200,00

4.

N3-тешко теретно возило,дозвољене масе преко
12t
Врста О- прикључна возила

4.1.

O1- лако прикључно возило, од 0,75-1 t носивости

410,00

4.2.

O2- мало прикључно возило, од 1- 5 t носивости

500,00

4.3.

O3- средње прикључно возило, од 5-10 t носивости

990,00

4.4.

O4- велико прикључно возило,од 10-12 t носивости

1.350,00

4.5.

O4- велико прикључно возило, преко
12t носивости
За вучна возила (тегљаче)

2.050,00

2.3.

5.

3.650,00

1.570,00

За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за
1.000,00
путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз
пчела
НАПОМЕНЕ:
1. Износ локалне комуналне таксе за тарифни број 3., плаћа се приликом регистрације возила.
2. Не плаћа се такса за: пољопривредна возила и машине, возила ВЈ, милиције, органа управе, здравства
образовања, социјалне установе, дечијих установа, градске чистоће, водовода и канализације, ватрогасних
јединица и возила ратних војних инвалида са преко 60% инвалидности, возила државних органа и организација,
органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.
3. Износи локалних комуналних такси , по овом тарифном броју, усклађују се годишње, са годишњим индексом
потрошачких цена, који објављује РЗЗС, а највиши износ , који се плаћа на регистрацију возила, утврђује
надлежно Министарство
4.Орган који врши регистрацију возила, не може извршити регистрацију без доказа да је уплаћена такса по
овом тарифном броју.
ТАРИФНИ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПОСЛОВНИХ
БРОЈ 4.
ПРОСТОРИЈА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ
ПУБЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
6.

1.

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности, ПО М² ПОВРШИНЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ:
- дневно ...............................................................................................................................10,00 дин/м²
- годишње ....................................................................................................................3.000,00 дин/м²
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НАПОМЕНА: Таксу из овог тарифног броја наплаћује Општински орган управе- Одељење за урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове- надлежан за издавање одобрења за коришћење јавних површина, а
обвезник исту плаћа приликом издавања одобрења за коришћење јавних површина
ТАРИФНИ
ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ ("ЗАБАВНЕ ИГРЕ")
БРОЈ 5.

За држање средстава за игру ("забавне игре")плаћа се локална комунална такса ЗА СВАКО СРЕДСТВО,
ДНЕВНО :
- за томболу...................................................................................................................................520,00 дин.
- за билијар, по столу....................................................................................................................100,00 дин
- за аутомате, за посебне игре на срећу, стони ногомет, видео игре исл, по комаду .............. 50,00 дин.
НАПОМЕНЕ:
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања одобрења за држање средстава за игру, а таксу
обрачунава и наплаћује орган надлежан за издавање одобрења.
2. Ако се за средства из овог тарифног броја не издају одобрења, локалну комуналну таксу утврђује и наплаћује
Општинска управа- Одељење за финансије, буџет и трезор.
1.

ТАРИФНИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА
БРОЈ 6.
УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА
1.

За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и
обележеним местима плаћа се локална комунална такса ДНЕВНО, сразмерно времену коришћења ,ПО 1
м2 ....................10,00 дин/м²

НАПОМЕНЕ:
1. Локална комунална такса по овом тарифном броју плаћа се органу, односно организацији којој је поверено
уређење и одржавање паркинг простора.
2. Орган, организација, односно правно лице коме је поверена наплата локалне комуналне таксе по овом тарифном
броју, у обавези је да до 5-ог у месецу уплати наплаћену таксу, за предходни месец, на рачун буџета општине
ТАРИФНИ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ, ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА ИЛИ ДРУГЕ
БРОЈ 7.
ОБЈЕКТЕ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА
1.

За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог
коришћења, плаћа се локална комунална такса, ДНЕВНО ПО 1 м2 , сразмерно времену коришћења, и то:
- за кампове и шаторе...........................................................................................................................5,00 дин/м²
- за камп кућице и сл. објекта.............................................................................................................10,00 дин/м²

НАПОМЕНЕ:
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се пре постављања кампова, шатора, камп кућица и сличних објеката, који се
постављају на слободним површинама.
2. Таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује правно лице које се стара о слободним површинама.
3. Правно лице које се стара о слободним површинама у обавези је да до 5-ог у месецу уплати наплаћену таксу, за
предходни месец, на рачун буџета општине
ТАРИФНИ
ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
БРОЈ 8.
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
1.

За заузеће јавних површина грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова плаћа се
комунална такса
ПО м² ДНЕВНО ...........................................................................................................................11 дин/м²

НАПОМЕНА: Таксу из овог тарифног броја наплаћује општински орган управе надлежан за издавање одобрења за
коришћење јавних површина, а обвезник исту плаћа приликом издавања одобрења.

________
901
На основу члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11 и
93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), као и члана 39. став 1. тачка 15)
Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 26.12.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за
утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта
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Члан 1.
У Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређење грађевинског
земљишта ("Службени лист општина", број 15/03, 16/07, и 12/07 и "Службени лист општине Мајданпек", број
10/08, 6/09, 16/09, 4/10, 6/11, 17/11 и 20/12) у члану 11. у табели, висина накнаде за уређење грађевинског
земљишта у дин/м² мења се и гласи:
Ред.
број
1
2
3
4

I
зона

II
зона

III зона

IV
зона

V
зона

1.095,91

913,27

730,60

547,95

365,29

928,74
496,63
331,09

724,80
404,92
275,44

545,22
308,03
215,40

397,10
228,20
161,84

251,92
145,61
105,51

ВРСТА ОБЈЕКТА
Производно – пословни и други
објекти за обављање делатности
Стамбени објекти
Помоћни објекти
Објекти монтажног карактера

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 94/3 од 26.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.

________
902
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 26.12.2013. године, на основу члана
32. став. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 39.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је
ОДЛУКУ
о престанку важења Одлуке о ближим
критеријумима, мерилима, висини, начину и
роковима плаћања накнаде за коришћење
грађевинског земљишта
на подручју општине Мајданпек
Члан 1.
Престаје да важи Одлука о ближим
критеријумима, мерилима, висини, начину и
роковима плаћања накнаде за коришћење
грађевинског земљишта на подручју општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек'',
број 6/2009, 17/2011 и 20/2012) са 31. децембром
2013. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-94/4 од 26.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.
_____________
903

На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у
друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број
46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 20.
тачка 13) Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07), члана 27.
став 4. Правилника о регистрацији моторних и
прикључних возила ("Службени гласник РС", број
69/10, 101/10, 53/11, 22/12 и 121/12) и члана 14.
тачке 14) и члана 39. тачке 7) Статута општине
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број
7/08), Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 26.12.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о ауто такси превозу
на територији општине Мајданпек
Члан 1.
У Одлуци о ауто такси превозу на
територији општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 17/11 и 6/13), у члану 8.
став 1. после тачке 9. додаје се тачка 10. и гласи:
"10. да има регистарску таблицу чија
регистарска ознака садржи латинична слова
"TX"".
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 94/8 од 26.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.
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На основу члана 36. став 2. и 3. Закона о
превозу у друмском саобраћају ("Службени
гласник РС", број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и
31/11) и члана 14. тачка 14) и члана 39. тачка 32)
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08) и Елабората обима
такси превоза у општини Мајданпек за 2013.
годину (број: 809 од 15.10.2013. године)
достављеног од стране директора ЈП за
грађевинско земљиште и путеве, Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
26.12. 2013. године, донела је
ПРОГРАМ
оптималне организације ауто такси превоза на
територији општине Мајданпек у 2014. години

30. децембар 2013.

V
Број такси возила из тачке II овог
програма, према стручној процени директора ЈП за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, у
потпуности задовољава потребе грађана за такси
превозом.
VI
Обавезује се ЈП за грађевинско земљиште
и путеве Мајданпек да, у сарадњи са такси
возачима, континуирано прати потребе грађана за
такси превозом, ради провере утврђеног овим
програмом.
VII
Овај Програм објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек".
Програм доставити:

I
Овим програмом утврђује се број такси
стајалишта, број такси места и оптимални број
такси возила на територији општине Мајданпек у
2014. години.
II
Утврђује се, на основу Елабората обима
такси превоза у општини Мајданпек за 2014.
годину и праћењу потражње за такси превозом,
број: 809 од 15.10.2013. године Јавног предузећа
за грађевинско земљиште и путеве, као оптималан
број од:
1) 8 такси стајалишта
2) 36 такси места и
3) 36 такси возила
III
Такси стајалишта, из предходне тачке, су
на следећим местима:
- у Мајданпеку у улици Светог Саве
("Голден Ин", "Музеј"), у Карађорђевој улици
("Стадион", "Аутобуска станица") и на углу
Капетанске и Кнеза Милоша (код продавнице "
Тања") и у Капетанској улици ("Пијаца"),
- у Доњем Милановцу у улици Капетана
Мише ("Пијаца") и у улици Стевана Мокрањца
("Пристаниште").
IV
Број такси места на такси стајалиштима је:
1. У Мајданпеку :
- код " Голден Ин-а" - четри,
- код "Музеја" - једанаест,"
- код "Стадиона" - једно,
- код Аутобуске станице - три,
- код продавнице " Тања" - једно и
- код "Пијаце" - девет.
2. У Доњем Милановцу:
- код "Пијаце" - три и
- код "Пристаниште" - четири.

− Агенцији за привредне регистре
− Републичком инспектору за саобраћај Зајечар
− Удружењу
такси
возача
општине
Мајданпек
− ЈП за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек
− Одељењу за привреду, јавне делатности
и заједничке послове
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 344 – 177 од 26.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
905
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 26.12.2013. године, на основу члана
38. и 39. Статута општине Мајданпек (''Службени
лист општине Мајданпек'', бр. 7/08), донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о примањима одборника
Скупштине општине Мајданпек
и чланова Општинског већа
Члан 1.
У Одлуци о примањима одборника
Скупштине општине Мајданпек и чланова
Општинског већа (''Службени лист општина'', број
6/05 и ''Службени лист општине Мајданпек'', број
8/08) у ставу 1. у алинеји 1. број: ''3000,00''
замењује се бројем: ''4000,00''.
У алинеји 2. број: ''3500,00'' замењује се
бројем: ''4500,00''.
У алинеји 3. број: ''3200,00'' замењује се
бројем: ''4200,00''.
У алинеји 4. број: ''15000,00'' замењује се
бројем: ''30000,00''.
У алинеји 5. број: ''21000,00'' замењује се
бројем: ''30000,00''.
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Члан 2.
У члану 5. став 3. мења се и гласи:
''Члану Општинског већа, који у току
обрачунсксог периода изостане са једне или
више седница, награда из става 1. овог члана
исплаћује се сразмерно броју седница којима је
присуствовао.''
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-94/10 од 26.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
___________
906
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 26.12.2013. године, на основу члана
13. Закона о здравственој заштити (''Службени
гласник РС'', број 107/05, 72/09,...57/11 и 119/12) и
чланова 38. и 42. Закона о правима пацијената
(''Службени гласник РС'', број 45/13), члана 39.
став 1 тачка 20) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08),
донела је
ОДЛУКУ
о образовању Савета за здравље
општине Мајданпек
Члан 1.
Овом одлуком образује се Савет за
здравље општине Мајданпек, као посебно радно
тело Скупштине општине Мајданпек.
Члан 2.
Савет за здравље образује се у следећем
саставу:
1. Горан Станојевић, из реда локалне
самоуправе,
2. Марија Мердовић, из реда локалне
самоуправе,
3. Александар Љубоја, из реда локалне
самоуправе,
4. Нена Абдулић, из реда локалне
здравствене установе,
5. Владица Петровић, из реда локалне
здравствене установе,
6. Милош Бранкован, из реда младих,
7. Александра Бабић, из реда корисника
здравствене услуге,
8. Иван Симеоновић, из реда корисника
здравствене услуге,
9. Жика Тодоровић, из реда приватне
здравствене праксе,
10. Едита Југовић, из реда Републичког
Фонда за здравствено осигурање, филијала Бор за
општину Мајданпек,

30. децембар 2013.

Члан 3.
Задаци Савета за здравље су да:
1. Прати и кординира рад установа
примарне здравствене заштите, чији је оснивач
локалне самоуправе,
2. Спроводи мере у области заштите
права пацијената и то:
1) разматра
приговоре
о
повреди
појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и утврђених
чињеница;
2) о утврђеним чињеницама обавештава
подносиоца приговора и директора здравствене
установе, односно оснивача приватне праксе на
коју се приговор односи и даје одговарајуће
препоруке;
3) разматра извештаје саветника за права
пацијената, прати остваривање права пацијената и
предлаже мере за заштиту и промоцију права
пацијената;
4) подноси годишњи извештај о раду и
предузетим мерама за заштиту права пацијената
Општинском већу и Министарству надлежном за
послове здравља, као и заштитнику грађана.
3. Подстиче сарадњу свих здравствених
установа са територије општине Мајданпек,
4. Прати здравствено стање становништва
и предлаже стратегију јавног здравља општине
Мајданпек,
5. Унапређује односе са републичким и
регионалним институцијама у области здравља,
установама и организацијама,
6. Предузима и друге активности у циљу
унапређења система здравствене заштите и
здравља становништва у складу са Пословником о
раду Савета за здравље.
Члан 4.
Финансијска
средства
за
рад
и
функционисање Савета за здравље обезбедиће се
у буџету општине Мајданпек.
Члан 5.
Чланови Савета за здравље обавезни су
да у свом раду поступају у складу са прописима
којима се уређује заштита података о личности.
Члан 6.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-94/11 од 26.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
907
На основу члана 12. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', број 42/91 и
71/94), и члана 18. и члана 39. тачке 22) Статута
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек", број 7/08), Скупштина општине
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Мајданпек, на седници одржаној дана 26.12.2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Центра за социјални рад у Мајданпеку за 2014.
годину, број 551-2331 од 26.11.2013. године, који је
предложила директорка, а усвојио Управни одбор
Центра за социјални рад Одлуком број: 551-2307/4
од 27.11.2013. године.
II
Финансијски план Центра за социјални рад
у Мајданпеку за 2014. годину, за део програмских
активности финансираних средствима из буџета
општине, је саставни део Одлуке о буџету општине
Мајданпек за 2014. годину.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу
општинe Мајданпек".
IV
Решење доставити:
- Центру за социјални рад у Мајданпеку
- Одељењу за привреду, јавне делатности
и заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 – 5 од 26.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
908
На основу члана 74. став 4. Закона о
култури (″Службени гласник РС″,број: 72/09) 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 26.12.2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Центра за културу Мајданпек за 2014. годину, број
112 од 08.07.2013. године, који је усвојио Управни
одбор Центра (Одлуком број: 108 од 05.07.2013.
године) на предлог директора и предложио СО
Мајданпек на усвајање.
Финансијски план Центра за културу
Мајданпек за 2014. годину саставни је део Одлчуке
о буџету општине Мајданпек за 2014. годину.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу
општинe Мајданпек ".
III
Решење доставити:
- Центру за културу Мајданпек,

30. децембар 2013.

- Одељењу за привреду, јавне делатности
и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022- 2 од 26.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
909
На основу члана 15. и 42. Закона о
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'',
број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 10. Уредбе о
саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/10) и
члана 39. Статута општине Мајданпек (''Службени
лист општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
26.12.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о образовању Општинског
штаба за
ванредне ситуације за територију
општине Мајданпек
Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинског штаба
за ванредне ситуације за територију општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 1/11, 20/12 и 16/13), у члану 1. у ставу 2. на
редном броју 4. речи: ''Енес Шившић'', замењује
се речима: ''Душко Банковић''.
На редном броју 5. речи:
''Жарко
Станковић, в.д.'', замењује се речима: ''Саша
Стојановић''.
На редном броју 6. речи: ''Љубиша
Јовановић, в.д.'', замењује се речима: ''Ненад
Филиповић''.
На редном броју 7. речи: ''Др Драган
Фудуловић,
директор
Дома
здравља
Мајданпек'', замењује се речима: ''Др Војислав
Лазаревић, в.д. директора Дома здравља
Мајданпек''.
На редном броју 19. речи: ''в. д.'', бришу се.
После редног броја 19. додаје се редни
број 20. који гласи:
''20. Драган Алексић, командир ВСЈ
Доњи Милановац''.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-94/14 од 26.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
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