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На основу члана 24. став 2. и 3. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/10, 
101/11, 55/14,  32/13 - Одлука УС РС, 96/15 - 
други закон и 9/16), члана 64. став 1. тачка 11) 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08), Општинско веће 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
06.11. 2017. године, донело је 
 

П Р А В И Л Н И К 
о утврђивању услова за добијање налепнице 

за означавање возила особа са 
инвалидитетом на територији општине 

Мајданпек 
 

Члан 1. 
Овим Правилником ближе се уређује 

право и поступак за добијање налепнице за 
означавање возила особа са инвалидитетом на 
територији општине Мајданпек. 

 
Члан 2. 

Право на добијање налепнице за 
означавање возила особа са инвалидитетом на 
територији општине Мајданпек, могу остварити: 

1) Одређене категорије војних и 
цивилних инвалида: 

(1)  Војни инвалиди који су по основу 
признатог својства војног инвалида I групе са 
100% војног инвалидитета – трајно, остварили 
право на путничко моторно возило. 
Доказ: коначно решење о признатом праву 
(првостепено решење на које је дата сагласност 
другостепеног органа или другостепено решење 
донето по жалби); 

(2)  Цивилни инвалиди рата I групе 100% 
инвалидитета – трајно, по основу једног од 
оштећења организма из тачке 115 б, 116 б, 120 
в, 121 б, 102, 124, 200 г, 206, 208 г, 209 г или 157. 
Листе процената војног инвалидитета., према 
Правилнику о утврђивању процената војног 
инвалидитета ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98 и " Сл. 
лист СЦГ", бр. 1/03- уставна повеља); 
Доказ: коначно решење о признатом својству 
цивилног инвалида рата I групе са 100% 
инвалидидтета – трајно (првостепено решење на 
које је дата сагласност другостепеног органа или 
другостепено решење донето по жалби). 
              (3)  Војни инвалиди и цивилни инвалиди 
рата од I до IV групе који су остварили право на 
ортопедски додатак по основу оштећења доњих 
екстремитета. 
Доказ: коначно решење о признатом праву на 
ортопедски додатак (првостепено решење на 
које је дата сагласност другостепеног органа или   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

другостепено решење донето по жалби); 
            (4) Војни инвалиди и цивилни инвалиди 
рата по основу губитка вида на оба ока – 100%, 
односно смањења обостраног вида – 90%. 
Доказ: коначно решење о признатом својству 
инвалида по основу обостраног 
губитка/смањења вида (првостепено решење на 
које је дата сагласност другостепеног органа или 
другостепено решење донето по жалби). 

2) Друге особе са инвалидитетом, по 
основу: 
            (1) Трајног оштећења доњих 
екстремитета НАЈМАЊЕ 80%; 

Доказ: коначно решење надлежног 
органа о признатом праву на туђу негу и помоћ 
             (2) Обољења бубрега које захтевају 
ТРАЈНУ ДИЈАЛИЗУ; 

Доказ: коначно решење надлежног 
органа о признатом праву на туђу негу и помоћ 
             (3) Губитка вида на оба ока – 100%, 
односно смањења обостраног вида – 90%; 
Доказ: коначно решење надлежног органа о 
признатом праву на туђу негу и помоћ 
             (4) Вишеструких сметњи у развоју и 
аутизма; 

Доказ: коначно решење надлежног 
органа о признатом праву на туђу негу и помоћ. 
 

Члан 3. 
Поред доказа наведених за сваку врсту 

инвалидности из члана 2. овог Правилника, 
потребно је да особа са инвалидитетом 
испуњавања и друге услове, и то: 

1) Да има пребивалиште на територији 
општине Мајданпек (доказ: лична карта, односно 
пријава пребивалишта за малолетно дете); 

2) Да је власник возила или носилац 
уговора о лизингу (доказ: саобраћајна дозвола); 

3) Да на регистарским таблицама 
возила особе са инвалидитетом стоји на првом 
месту ознака ВО. 
 

Изузетно од тачке 2) став 1. овог члана, 
право на добијање налепнице за означавање 
возила особа са инвалидитетом, може  се 
остварити:  

1) Уколико је власник возила родитељ, 
старатељ, односно хранитељ лица које 
остварује право (у овом случају,  поред 
саобраћајне дозволе односно уговора о лизингу 
неопходно је доставити и личну карту родитеља, 
старатеља односно хранитеља као доказ да су 
на истој адреси стана и извод из матичне књиге 
рођених као доказ о степену сродства за лице 
које остварује право. За старатеља, односно 
хранитеља неопходно је  
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доставити и решење Центра за социјални рад 
Мајданпек о стављању под старатељство 
односно решење о хранитељству); 

2)  Уколико је власник возила брачни 
друг лица које остварује право (у овом случају, 
поред саобраћајне дозволе односно уговора о 
лизингу, неопходно је доставити и извод из 
матичне књиге венчаних, а за ванбрачног 
партнера –  оверену изјаву о ванбрачној 
заједници); 

3) Уколико је власник возила дете лица 
које остварује право (у овом случају поред 
саобраћајне дозволе односно уговора о лизингу, 
неопходно је доставити и извод из матичне 
књиге рођених за власника возила). 

 
Члан 4. 

Налепницу за означавање возила особа 
са инвалидитетом на територији општине 
Мајданпек издаје Јавно предузеће за 
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, на 
основу потврде о испуњености услова из члана 
2. и 3. овог Правилника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захтев за издавање потврде из става 1. 
овог члана, подноси се Одељењу за привреду, 

јавне делатности и заједничке послове 
Општинске управе општине Мајданпек.  

Издата налепница важи до 31.децембра  
године у којој је издата. 

 
Члан 5. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Мајданпек". 

Ступањем на снагу овог Правилника, 
престаје да важи Правилник о утврђивању 
услова за добијање налепнице за означавање 
возила инвалидних лица на територији општине 
Мајданпек, 06-74/5 од 15.12.2014. године. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 37/4  од  06. новембра 2017. године 

                            
ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Вагнер, с.р. 

__________ 
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На основу члана 69. става 1. тачке 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике 
Србије", број 15/16) и члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за промену цена комуналних услуга 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 16/12), а по захтеву ЈКП "Доњи Милановац", Доњи Милановац, 
Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 06.11.2017. године, донело је  

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Даје се сагласност на следећe цене услуга и производа ЈКП "Доњи Милановац", Доњи Милановац 
које је предложио Надзорни одбор (број 333/17 од 24.08.2017), са ПДВ-ом: 

 
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА   

Изношење смећа-грађани - дин/м² 4,62 

Изношење смећа-остали корисници- дин/м² 14,85 
Изношење смећа-корисници средстава буџета Републике -дин/м² 23,10 
Паушално месечно задужење за сеоска домаћинства 262,50 

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ   
Дистрибуција воде-грађани - дин/м³ 54,45 

Дистрибуција воде- корисници средстава буџета Републике - дин/м³ 247,50 
Дистрибуција воде -остали корисници -  дин/м³ 163,35 

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА  
Одвођење отпадних вода- дин/м³- домаћинства 17,86 
Одвођење отпадних вода- дин/м³- корисници средстава буџета Републике  62,57 
Одвођење отпадних вода- дин/м³- остали-пословни потрошачи 53,59 

 
    Цене из предходног става овог члана  ће се примењивати наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном листу општине Мајданпек". 
 

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

 
III 

                 Решење доставити:  
     - ЈКП "Доњи Милановац" Доњи Милановац, 
     - Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове и 
     - архиви СО Мајданпек. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  380 - 2  од  06. новембра 2017. године 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Вагнер, с.р. 
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