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1625
На основу чланова 60. и 61. Закона о
јавним
предузећима
("Службени
гласник
Републике Србије", број 15/16) и члана 14. и 39.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
26.децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

II
Даје се сагласност ЈКП "Мајданпек"
Мајданпек на Програм коришћења субвенција из
буџета општине Мајданпек у 2018. години, који је
усвојио Надзорни одбор ЈКП "Мајданпек"
Мајданпек (Одлуком број: 944 од 12.12.2017.
године).
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".

I
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања ЈКП
"Доњи Милановац" Доњи Милановац за 2017.
годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП
"Доњи Милановац" Доњи Милановац (Одлуком
број: 394-2/17 дана 24.11.2017. године).

IV
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.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 28 од 26. децембра 2017. године

III
Решење доставити:
- Министарству привреде - Сектору за
надзор и контролу ЈП
- ЈКП "Доњи Милановац" Доњи Милановац
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 31 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1626
На основу члана 59. и 60. Закона о
јавним
предузећима
("Службени
гласник
Републике Србије", број 15/16) и члана 14 и 39.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
26.децембра 2017. године, донела је
Р Е Ш Е ЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања ЈКП "Мајданпек" Мајданпек за 2018.
годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП
"Мајданпек" Мајданпек (Одлуком број: 943 од
12.12.2017. године).

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1627
На основу члана 59. и 60. Закона о
јавним
предузећима
("Службени
гласник
Републике Србије'', број 15/16) и члана 14 и 39.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек," број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
26.децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања ЈКП "Доњи Милановац" Доњи
Милановац за 2018. годину (број 395-2 од
24.11.2017. године), који је донео НО ЈКП "Доњи
Милановац" Одлуком број: 451/17 од 19.12.2017.
године.
II
Даје
се
сагласност
ЈКП
"Доњи
Милановац" Доњи Милановац на Програм
коришћења субвенција из буџета општине
Мајданпек у 2018. години, који је усвојио
Надзорни одбор ЈКП "Доњи Милановац"
Одлуком број: 451-3/17 од 19.12.2017. године.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек ".
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IV
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈКП "Доњи Милановац",
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 34 од 26.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,
с.р.
__________
1628
На основу члана 59. и 60. Закона о
јавним
предузећима
("Службени
гласник
Републике Србије", број 15/16) и члана 14. и 39.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
26.децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања ЈП "Водовод" Мајданпек за 2018.
годину (број 1996 од 30.11.2017. године), а
усвојио НО ЈП "Водовод" Мајданпек Одлуком
број 1992 од 30.11.2017. године.
II
Даје се сагласност ЈП "Водовод"
Мајданпек на Програм коришћења субвенција из
буџета општине Мајданпек у 2018. години, који је
усвојио Надзорни одбор ЈП "Водовод" Мајданпек
Одлуком број 1992/a од 30.11.2017. године.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".
IV
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈП "Водовод" Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 27 од 26. децембра 2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1629
На основу члана 59. и 60. Закона о
јавним
предузећима
("Службени
гласник
Републике Србије", број 15/16) и члана 14. и 39.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек," број 7/08), Скупштина

28. децембар 2017.

општине Мајданпек, на седници одржаној
дана 26.децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања ЈП за грађевинско земљиште и
путеве Мајданпек за 2018. годину (број 684 од
22.11.2017. године), а усвојио НО ЈП за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек
Одлуком број 10.5/17 од 28.11.2017. године.
II
Даје се сагласност ЈП за грађевинско
земљиште и путеве Мајданпек на Програм
коришћења субвенција из буџета општине
Мајданпек у 2018. години (број 686 од
23.11.2017. године), који је усвојио Надзорни
одбор ЈП за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек Одлуком број 10.6/17 од 28.11.2017.
године.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".
IV
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 - 32 од 26. децембра 2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1630
На основу члана 59. и 60. Закона о
јавним
предузећима
("Службени
гласник
Републике Србије", број 15/16) и члана 14. и 39.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
26.децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања ЈП за стамбене услуге Мајданпек за
2018. годину (број: 802 од 18.12.2017. године),
који је усвојио Надзорни одбор ЈП за стамбене
услуге Мајданпек Одлуком број: 803 од
18.12.2017. године.
II
Даје се сагласност ЈП за стамбене услуге
Мајданпек на Програм коришћења субвенција из
буџета општине Мајданпек у 2018. години (број:
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Надзорни одбор ЈП за стамбене услуге
Мајданпек Одлуком број: 803 од 18.12.2017.
године.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".
IV
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈП за стамбене услуге Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 – 33 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1631
На основу члана 12. Закона о јавним
службама
(''Службени
гласник
Републике
Србије'', број 42/91, 71/94, 79/05,81/05, 83/05 и
83/14, 83/05 и 83/14-др. закон), члана 18. и члана
39. тачка 22. Статута општине Мајданпек
("Службени лист општина", број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
26.децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Центра за социјални рад у Мајданпеку за 2018.
годину, број 551-2518 од 28.11.2017. године, који
је предложила директорка, а усвојио Управни
одбор Центра за социјални рад Одлуком
број:551-2488/3/2
на
седници
одржаној
29.11.2017. године.
II
Финансијски и програмски план Центра
за социјални рад у Мајданпеку за 2018. годину је
саставни део Одлуке о буџету општине
Мајданпек за 2018. 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 -17 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.

28. децембар 2017.

__________
1632
На основу члана 12. Закона о јавним
службама
(''Службени
гласник
Републике
Србије'', број 42/91, 71/94, 79/05 и 83/14), члана
74. Закона о култури ("Службени гласник
Републике Србије'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16) и
чланa 39. става 1. тачке 22. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек,"
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 26.децембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Центра за културу Мајданпек за 2018. годину,
који је усвојио УО Центра за културу Мајданпек,
Одлуком број: 395 од 15.12.2017. године.
II
Финансијски део Програм рада Центра за
културу Мајданпек за 2018. годину утврђен је
Одлуком о буџету општине Мајданпек за 2018.
годину, у оквиру функције 820, програма 13развој културе.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".
IV
Решење доставити:
- Центру за културу Мајданпек
Одељењу
за
привреду,
делатности и заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.

јавне

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 22 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1633
На основу члана 12. Закона о јавним
службама
(''Службени
гласник
Републике
Србије'', број 42/91, 71/94, 79/05 i 83/14), члана
74. Закона о култури ("Службени гласник
Републике Србије'', број 72/09, 13/16 и 30/16) и
чланa 39. става 1. тачке 22. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 26.децембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Центра за културу и образовање Доњи
Милановац за 2018. годину, који је предложила
директорка, a усвојио УО Центра за културу и
образовање Доњи Милановац својом Одлуком
број: 311 од 16.12.2017. године.
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II
Финансијски део Програмa рада Центра
за културу и образовање Доњи Милановац за
2018. годину утврђен је Одлуком о буџету
општине Мајданпек за 2018. годину.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".
IV
Решење доставити:
- Центру за културу и образовање Доњи
Милановац
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 23 од 26.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1634
На основу члана 74. Закон о култури
("Службени гласник Републике Србије", број
72/09, 13/16 и 30/16), члана 12. Закона о јавним
службама
(''Службени
гласник
Републике
Србије'', број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона
и 83/14 - др. закон) и члана 18. члана 39. став 1.
тачке
22)
Статута
општине
Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08),
Скупштина општина Мајданпек, на седници
одржаној дана 26.децембра 2017. године,
донела је

28. децембар 2017.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама
(''Службени
гласник
Републике
Србије'', број 42/91, 71/94, 79/05 i 83/14), члана
74. Закона о култури ("Службени гласник
Републике Србије'', број 72/09, 13/16 и 30/16) и
чланa 39. става 1. тачке 22. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 26.децембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Народне библиотеке Мајданпек за 2018. годину,
који је усвојио УО Народне библиотеке
Мајданпек, Одлуком број: 161 од 08.12.2017.
године.
II
Финансијски део Програмa рада Народне
библиотеке Мајданпек за 2018. годину je утврђен
Одлуком о буџету општине Мајданпек за 2018.
годину.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".
IV
Решење доставити:
- Народној библиотеци Мајданпек
Одељењу
за
привреду,
делатности и заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.

јавне

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 20 од 26. децембра 2017. године

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Музеја у Мајданпеку за 2018. годину, који је
усвојио Управни одбор Музеја у Мајданпеку,
Одлуком број: 89 од 14.12.2017. године.
II
Ово Решење објавити
листу општине Мајданпек''.

у ''Службеном

III
Решење доставити:
- Музеју у Мајданпеку,
- Одељењу за финансије, буџет и трезор,
- Одељењу за привреду, јавне делатности
и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 – 19 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1635

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1636
На основу члана 12. Закона о јавним
службама
(''Службени
гласник
Републике
Србије'', број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона
и 83/14 - др. закон) 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.децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Туристичке организације општине Мајданпек за
2018. годину, који је усвојио УО Туристичке
организације општине Мајданпек , Одлуком број:
158-2/2017 од 02.12.2017. године.
II
Финансијски
план
Туристичке
организације
општине
Мајданпек,
са
програмским делом, је
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На основу члана 39. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 26. децембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

IV
Решење доставити:
- Туристичкој организацији општине
Мајданпеку
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 – 18 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1637
На основу члана 39. тачке 22. Статута
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек", број 7/08), Скупштина општине
Мајданпек,
на
седници
одржаној
дана
26.децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања Фондације за локални економски
развој општине Мајданпек за 2018. годину, који је
предложила одговорна особа за заступање и
представљање Фондације (Програм број: 13302/2017 од 01.12.2017. године) , а УО Фондације
за локални економски развој општине Мајданпек
донео Одлуком број:130-02/2017 од 01.12.2017.
године.
Финансијски план Фондације за локални
економски развој општине Мајданпек за 2018.
годину саставни је део Одлуке о буџету општине
Мајданпек за 2018. годину.
II
Ово решење објавити у "Службеном
листу општинe Мајданпек ".
III
Решење доставити:
- Фондацији за локални економски развој
општине Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 21 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1638

I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања
Друштва
са
ограниченом
одговорношћу "Бизнис инкубатор" Мајданпек за
2018. годину, који је предложио директор
(број:193/2017 од 28.11.2017. године).
Скупштина Друштва са ограниченом
одговорношћу "Бизнис инкубатор" Мајданпек
усвојила је Програм пословања Одлуком број:
224/2017 од 21.12.2017. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".
III
Решење доставити:
- Друштву са ограниченом одговорношћу
"Бизнис инкубатор" Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 15 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1639
На основу члана 2. става 1. тачке 1.
члана 7. и члана 11. став 1. Закон о
финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник Републике Србије", број 62/06, 47/11,
93/12, 83 /16 и 104/16 - др. закон) 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.
децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о локалним комуналним
таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним
таксама ("Службени лист општине Мајданпек",
бр. 19/12, 26/13, 30/14, 34/15 и 42/16) мења се
Тарифа која чини саставни део Одлуке.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Тарифа уз Одлука о локалним
комуналним таксама (''Службени лист општине
Мајданпек'', бр. 42/16).
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек'', а примењиваће се од 01.01.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 47/5 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.

ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
ТАРИФНИ
БРОЈ

ТАРИФН
И БРОЈ
1.
1.1.

ВРСТА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ И ОБЕЗНИКА ПЛАЋАЊА

динара

ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
ПРЕДУЗЕТНИЦИ и правна лица, која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, са годишњим приходом
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 - ИЗ
ЗАНАТСКИХ И СЛИЧНИХ ДЕЛАТНОСТИ:

1.1.1.

израда обланди, корнета и кора за пите и остале занатске делатности, као и ауто
такси превоз, административне услуге

16.930,00

1.1.2.

месарска, посластичарска, пекарска, бурегџијска делатност, пржионице кафе,
услужно млевење житарица, узгој и искоришћавање шума, ђумуране и сличне
занатске делатности
апотекарске, адвокатске, стоматолошке, зуботехничарске,ветеринарске, услуге
система обезбеђења, остале стручне и техничке услуге и сличне професионалне
делатности
ПРЕДУЗЕТНИЦИ и правна лица, која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, са годишњим приходом
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 - ИЗ
ТРГОВИНСКИХ ДЕЛАТНОСТИ:
пиљаре, цвећаре, биљне апотеке, трговине здраве хране, трговине храном за кућне
љубимце, трговине на тезгама и пијацама и остале непоменуте трговинске
делатности
прехрамбеним производима, текстилом, конфекцијом, обућом, кожом,
канцеларијским и школским прибором, продајом хлеба, пецива, млечних производа
и дувана - на киосцима, продајом робе у антикварницама и комисионима и осталом
мешовитом робом (боје, лакови и сл)
грађевинским материјалом,намештајем, опремом за домаћинство, металном и
електро робом,ауто деловима и сличном робом
ПРЕДУЗЕТНИЦИ и правна лица, која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, са годишњим приходом 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 - ИЗ ОБЛАСТИ
УГОСТИТЕЉСТВА:
палачинкарнице, објекти брзе хране, ресторани са услугом "за понети" и слични
угоститељски објекти у којима се не точе алкохолна пића

33.860,00

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.
1.3.

1.3.1.

67.720,00

33.860,00
101.640,00

135.520,00

101.640,00
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кафићи, бифеи, кафане, ресторани, пицерије и слични објекти у којима се точе
алкохолна пића
ПРЕДУЗЕТНИЦИ и правна лица, која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, са годишњим приходом
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 - ИЗ ОСТАЛИХ
ОБЛАСТИ
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА, са годишњим приходом 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
ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА, која 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

135.520,00

ПРЕДУЗЕТНИЦИ који 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)

338.800,00

128.750,00

135.520,00

203.290,00

Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 474.340,00
МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, која 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
1.9.
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 609.870,00
СРЕДЊА 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
1.10.
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 677.640,00
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
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.
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 управаОдељење за финансије, буџет и трезор
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ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЛОКАЛНОЈ
САМОУПРАВИ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БАНДЕРЕ И СЛ.)
ПРЕДУЗЕТНИЦИ и правна лица, која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, са годишњим приходом
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 - ИЗ
ЗАНАТСКИХ И СЛИЧНИХ ДЕЛАТНОСТИ:
израда обланди, корнета и кора за пите и остале занатске делатности, као и ауто
3.380,00
такси превоз, административне услуге
месарска, посластичарска, пекарска, бурегџијска делатност, пржионице кафе,
услужно млевење житарица, узгој и искоришћавање шума, ђумуране и сличне
занатске делатности
апотекарске, адвокатске, стоматолошке, зуботехничарске,ветеринарске, услуге
система обезбеђења, остале стручне и техничке услуге и сличне професионалне
делатности
ПРЕДУЗЕТНИЦИ и правна лица, која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, са годишњим приходом
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 - ИЗ
ТРГОВИНСКИХ ДЕЛАТНОСТИ:
пиљаре, цвећаре, биљне апотеке, трговине здраве хране, трговине храном за кућне
љубимце, трговине на тезгама и пијацама и остале непоменуте трговинске
делатности
прехрамбеним производима, текстилом, конфекцијом, обућом, кожом,
канцеларијским и школским прибором, продајом хлеба, пецива, млечних производа
и дувана - на киосцима, продајом робе у антикварницама и комисионима и осталом
мешовитом робом (боје, лакови и сл)
грађевинским материјалом,намештајем, опремом за домаћинство, металном и
електро робом,ауто деловима и сличном робом
ПРЕДУЗЕТНИЦИ и правна лица, која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, са годишњим приходом
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 - ИЗ
ОБЛАСТИ УГОСТИТЕЉСТВА:
палачинкарнице, објекти брзе хране, ресторани са услугом "за понети" и слични
угоститељски објекти у којима се не точе алкохолна пића
кафићи, бифеи, кафане, ресторани, пицерије и слични објекти у којима се точе
алкохолна пића
ПРЕДУЗЕТНИЦИ и правна лица, која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, са годишњим приходом
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
- ИЗ ОСТАЛИХ ОБЛАСТИ
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
у СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА, са годишњим приходом 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

6.770,00
13.540,00

6.770,00
20.320,00

27.100,00

20.320,00
27.100,00
26.390,00

27.100,00
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2.6.

Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА, која 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

40.650,00

2.7.

ПРЕДУЗЕТНИЦИ који 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)

67.760,00

2.8.

Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, која 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
СРЕДЊА 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
Правна лица, која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
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

94.860,00

2.9.

2.10.

121.970,00

135.520,00

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 фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса појединачно за сваку истакнуту фирму.
ТАРИФНИ
БРОЈ 3.

1.

ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И
МАШИНА

1.1.

Врста L - мопеди, мотоцикли, трицикли и четвороцикли
(члан 7. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и члан 6. Правилника
о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у
саобраћају на путевима)
до 125cm³

440,00

1.2.

преко 125cm³ до 250cm³

660,00

1.3.

преко 250cm³ до 500cm³

1.110,00

1.4.

преко 500cm³ до 1.200cm³

1.350,00

1.5.

преко1.200cm³

1.670,00

2.

Врста М- возила за превоз лица
(члан 7. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
и члан 7. Правилника о подели моторних и прикључних
возила и техничким условима за возила у саобраћају
на путевима)
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2.1.1.

М1- до 1.150 cm³ ,....................................................................................................................................550,00

2.1.2.

М1- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ ,......................................................................................................1.110,00

2.1.3.

М1- преко1.300 cm³ до 1.600 cm³ ,.......................................................................................................1.670,00

2.1.4.

М1- преко1.600 cm³ до 2.000 cm³ ,.......................................................................................................2.240,00

2.1.5.

М1- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ ,......................................................................................................3.390,00

2.1.6.

М1- преко 3.000 cm³ ;............................................................................................................................5.610,00

2.2.

М2- лаки аутобус са више од 9 седишта, укључујући и седиште за возача, масе до 5t и која могу имати
места за стајање.................................................................................................................... 49,00 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......................................................................................................... 49,00 динара по
регистрованом седишту
Врста N- теретна возила
(члан 7. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима и члан 8. Правилника о подели
моторних и прикључних возила и техничким
условима за возила у саобраћају на путевима)
1.680,00
N1- лако теретно возило, масе до 2 t носивости

2.3.

3.

3.1.

2.240,00

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

3.4.

N3-тешко теретно возило,дозвољене масе преко 12t

5.610,00

4.

4.1.

Врста О- прикључна возила:теретне приколице,
полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета
(члан 7. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и
члан 10. Правилника о подели моторних и прикључних
возила и техничким условима за возила у саобраћају на
путевима)
O1- лако прикључно возило, до 1 t носивости

440,00

4.2.

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

770,00

4.3.

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

1.060,00

4.4.

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

1.460,00

3.2.

3.930,00

2.240,00
O4- велико прикључно возило, преко 12t
носивости
550,00
4.6.
за теретне и радне приколице – за путничке
аутомобиле
5.
За остала возила и теренска возила-подврсте G
1.110,00
(члан 7. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и члан 16. Правилника о подели
моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на
путевима)
НАПОМЕНЕ:
1. Износ локалне комуналне таксе за тарифни број 3., плаћа се приликом регистрације возила код МУП-аПолицијске станице Мајданпек.
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.
4.5.
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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

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, плаћа се комунална такса, и то:
4.1.1. за постављање тезге за ванпијачну продају робе, постављање расхладних уређаја за продају
освежавајућих безалкохолних пића, сладоледа и кремова и постављање апарата за кокице
- дневно ................................................................................................................................. ...... 12,00 дин/м²
- годишње .................................................................................................................................770,00 дин/м²
4.1.2. за постављање летњих башти, тенди, сунцобрана и настрешница, утврђује се месечна локална
комунална такса
- испред угоститељских објеката............................................................................................. 1.000,00 дин/м²
- испред продавница прехрамбених производа....................................................................... 300,00 дин/м²
- испред свих других објеката.....................................................................................................150.00 дин/м²
4.1.3. за коришћење јавних површина у дане одржавања вашара, обвезник плаћа локалну комуналну
таксу, дневно, по фирми...................................................................................................... 1.000,00 динара
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.
Таксу из овог Тарифног броја не плаћају хуманитарне организације и корисници буџета општине Мајданпек.
ТАРИФНИ
ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ ("ЗАБАВНЕ ИГРЕ")
БРОЈ 5.

1.

2.

За држање средстава за игру ("забавне игре" ), као што су столови за приређивање томболе, билијар,
стони фудбал, апарати за игре на срећу (покер, рулет, џекпот и слично), аутомати за забаву (флипер,
пикадо и слично), интернет клубови и комјутерске играонице, плаћа се локална комунална такса - по
столу, односно апарату за забавне игре-ДНЕВНО :............................................................... 100,00 дин.
За држање рингишпила, дечјих возића, трамболина и слично плаћа се локална комунална такса, за
свако средство-ДНЕВНО :........................................................................................................... 667,00 дин.

НАПОМЕНЕ:
1. Под забавним играма у смислу овог тарифног броја сматрају се игре на рачунарима, симулаторима, видеоаутоматима, флиперима и другим сличним направама које се стављају у погон помоћу новца или жетона, као и
пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити
добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте врсте.
2. 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.
3.Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна игра
4. 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.
5. Обвезник из тачке 4. је дужан да таксу плаћа до 15. у месецу за претходни месец.
ТАРИФНИ
БРОЈ 6.

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА
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, за сваки започети сат.............20,00 дин/по сату
- МЕСЕЧНО, по 1 м² .............................................................................................500,00 дин/м²
НАПОМЕНЕ:
1. Локална комунална такса по овом тарифном броју плаћа се органу, односно правном лицу коме је поверено
уређење и одржавање паркинг простора.
2. Орган, 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 , и то:
- за кампове и шаторе................................................................................................................ 10,00 дин/м²
- за камп кућице (и слично).........................................................................................................15,00 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 Општински орган управе- Одељење за урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове- надлежан за издавање одобрења за коришћење јавних
површина, а обвезник исту плаћа уплатом на рачун буџета општине.
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28. децембар 2017.

ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

1.

За заузеће јавних површина (грађевинским материјалом или при заузимању јавних површина које
захтева забрану кретања возила и пешака и паркирања возила) и за извођење грађевинских радова
(при изградњи објеката, извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара
итд.) плаћа се комунална такса
ПО м² ДНЕВНО ...........................................................................................................................30,00 дин/м²
НАПОМЕНЕ:
1. 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, oд
дана почетка градње до подношења захтева за технички пријем објекта, односно до довршетка градње
(према Закону о планирању и изградњи.)
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа инвеститор радова.

__________
1640
На основу члана 77. став 3. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Србије'', број 21/2016) и
члана
39.
Статута
општине
Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08),
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 26.децембра 2017. године
усвојила је
КАДРОВСКИ ПЛАН
општине Мајданпек за 2018. годину
1.
Кадровским
планом
општине
Мајданпек за 2018. годину, утврђен је постојећи
број службеника и намештеника у Општинској
управи општине Мајданпек (у даљем тексту:
Општинска управа) на дан 14.12.2017. године,
као и потребан број службеника и намештеника у
Општинској управи у 2018. години.
2.
Постојећи
број
запослених
у
Општинској управи, на дан 14.12.2017. године,
према звањима је:
Службеник на положају у првој групи
1,
Службеници на извршилачким радним
местима на неодређено време 39 и то:
- самостални саветник 6,
- саветник /,
- млађи саветник /,
- сарадник 7,
- млађи сарадник /,
- виши референт 25,
- референт 1,
- млађи референт /.
Намештеници на неодређено време 28
и то:
- намештеници у четвртој врсти радних
места 9,
- намештеници у петој врсти радних
места 19.
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла): /,
Приправници: /
Радни однос на одређено време у
кабинету председника општине:
- помоћници председника општине 3.

3. Планирани број запослених у
2018.години у Општинској управи према
звањима је:
Службеник на положају у првој групи
1,
Службеници на извршилачким радним
местима на неодређено време 56 и то:
- самостални саветник 9,
- саветник 7,
- млађи саветник 5,
- сарадник 7,
- млађи сарадник 1,
- виши референт 26,
- референт 1,
- млађи референт /.
Намештеници на неодређено време 28
и то:
- намештеници у четвртој врсти радних
места 9,
- намештеници у петој врсти радних
места 19.
Радни однос на одређено време у
кабинету председника општине:
- помоћници председника општине 3.
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла):
-број извршилаца 5 (виши референт - 1,
млађи саветник – 2, саветник – 1, сарадник – 1).
Приправници:
- 3 приправника високог образовања
(најмање 240 ЕСПБ бодова) и
- 1 приправник високог образовања
(најмање180 ЕСПБ бодова).
4. Кадровски план општине Мајданпек за
2018.годину објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 119-1 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
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1641
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број
129/07, 83/14- Републике Србије РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени
дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон и 96/17 - усклађени
дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник Републике Србије'', број 24/11),
члана 20. тачка 17) и члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник
Републике Србије" број 18/16) и члана 39. Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 26. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу
планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Мајданпек које се
финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе у 2018.
години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2018.
годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о наменским
трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским трансферима за
2018. годину.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мајданпек за 2018. годину у области пружања
услуга социјалне заштите предвиђених (Раздео 4; Глава 4.01; Програм 11 – Социјална и дечија заштита,
економске класификације 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти) Одлуке о буџету општине
Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек'', број 38/17) у укупном износу од 4.900.000,00 динара,
распоређују се и користе на начин исказан у следећој табели:
Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава
наменског трансфера за 2018. годину

1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући
3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9) СОС телефон за жене са искуством насиља

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2018. годину
4.402.000,00
498.000,00

Укупно

4.900.000,00

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених извора прихода
1.320.600,00 (30%)
149.400,00

(30%)

1.470.000,00

Члан 3.
Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне
заштите за 2018. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 401 - 442/2017 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1642
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 26. децембра 2017. године, на основу члана
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), као и члана 39.
Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), а у вези члана 11а став 19.
Закона о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник Републике Србије'', број 18/10 и 55/13),
донела је
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ОДЛУКУ
о допунама Одлуке о стипендирању ученика
и студената
Члан 1.
У Одлуци о стипендирању ученика и
студената (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 29/15 и 31/16), после главе VIа додаје се
глава VIб која гласи:
'' VIб ДОДАТНЕ ЈЕДНОГОДИШЊЕ
СТИПЕНДИЈЕ
Члан 39г
Уколико је број кандидата за доделу
стипендија, након доделе стипендија у
складу са чланом 13. и чланом 39а ове
одлуке, већи од
расположивог
броја
стипендија, Општинско веће може доделити
додатне једногодишње стипендије.
Висина
додатне
једногодишње
стипендије утврђује се у (%) од неопорезивог
износа стипендије, највише до:
1) 80 %, за студенте;
2) 70 %, за ученике.
Број
и
висину
додатних
једногодишњих стипендија за текућу школску
годину утврђује Општинско веће, на основу
расположивих средстава у буџету општине
Мајданпек.
Одредбе ове oдлуке о једногодишњим
стипендијама (чланови 39а – 39в) сходно се
примењују и на додатне једногодишње
стипендије, осим у делу који се односи на
висину стипендије.''
Члан 2.
Поступак започет по конкурсу за доделу
стипендија за школску 2017/2018 годину, може
се окончати доделом додатних једногодишњих
стипендија по одредбама ове oдлуке.
Изузетно,
корисници
додатне
једногодишње стипендије за школску 2017/2018
годину имају право на исплату стипендије почев
од јануара 2018.године.
Члан 3.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 670 - 76 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
1643
На основу члана 111. Закона о социјалној
заштити ("Службени гласник Републике Србије",
број 24/11), члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије", број 129/07) и члана 14. став 1. тачка 18)
и члана 39. став 1. тачке 7) Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек на
седници одржаној дана 26. децембра 2017.
године, донела је

28. децембар 2017.

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о проширеним правима
и услугама у социјалној заштити општине
Мајданпек
Члан 1.
У члану 23. Одлуке о проширеним
правима и услугама у социјалној заштити
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек", број 17/11) мења се став 2. и гласи:
"Субвенција трошкова, у висини од 50%
цене пружене услуге, односно уговореног
месечног износа, обезбеђује се за закуп стана и
трошкова даљинског грејања, а за
набавку
огревног дрвета обезбеђује се накнада у износу
од 10.000,00 динара по грејној сезони."
Члан 2.
Поступци за остваривање права на
субвенцију трошкова грејања и трошкова закупа
стана започети пре ступања на снагу ове
Одлуке, окончаће се се по одредбама ове
Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 47/10 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
1644
На основу члана 61. став 7. члана 63, 64.
и 65. Закон о становању и одржавању зграда
("Службени гласник Републике Србије", број
104/16),
Мишљења
Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
(број: 401-00-917/2017-12 од 07.12.2017. године)
и члана 39. став 1. тачке 7) Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08) Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 26. децембра 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
о висини накнаде за принудно постављене
професионалне управнике зграда коју
плаћају власници посебних делова зграда
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висини
накнаде
за
принудно
постављене
професионалне управнике зграда коју плаћају
власници посебних делова зграда.
Члан 2.
Управљање зградом обухвата
све
организационе послове и активности које
континуирано обавља изабрано или постављено
лице (управник или професионални управник),
односно орган управљања, у сврху руковођења
зградом, а што подразумева одговорно
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предузимање
мера
ради
организовања
одржавања зграде, одлучивања о коришћењу
финансијских
средстава
и
обезбеђивања
коришћења зграде, односно њених делова у
складу са њеном наменом, као и друга питања
од значаја за управљање зградом.
Члан 3.
Ради остваривања јавног интереса у
области
становања,
уколико
стамбена
заједница, не изабере управника стамбене
заједнице , Општинска управа општине
Мајданпек
посебним
решењем
именује
принудног управника са листе професионалних
управника.
Принудни управник за свој рад прима
накнаду из средстава која плаћају власници
посебних делова зграде .
Члан 4.
Критеријуми за утврђивање висине
накнаде коју власници посебних делова
стамбених зграда плаћају за обављање послова
управљања су:
1) просечна нето зарада у општини
Мајданпек за предходну годину, према подацима
Републичког завода за статистику;
2) укупан број посебних и самосталних
делова зграде;
3) намена посебног дела.
Члан 5.
Коефицијент за утврђивање накнаде
принудног управника за општину
Мајданпек
износи 8 .
Члан 6.
На основу критеријума из члана 4. и
коефицијента из члана 5. ове Одлуке утврђују
се
месечни износ накнаде за принудне
управнике:
I - за стан и пословни простор као посебни део
зграде према броју посебних
делова

износ месечне
накнаде (дин)

за зграде које имају до 8
191,00
посебних делова
за зграде које имају од 8 до
230,00
30 посебних делова
за зграде које имају преко 30
268,00
посебних делова
II - за гаражу, гаражни бокс и гаражно место
као посебни део
износ месечне
врста гаражног простора
накнаде (дин)
гараже и гаражни бокс

39,00

за гаражно место

77,00

Члан 7.
Власник посебног дела зграде износ
утврђен у члану 6. ове Одлуке уплаћује на
текући рачун стамбене заједнице најкасније до
последњег дана у месецу за текући месец, осим
уколико уговором закљученим са лицем које
управља зградом није одређено да се наплата
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трошкова управљања зграде врши уплатом на
текући рачун тог лица или преко система
обједињене наплате комуналних и других услуга,
у случају да општина Мајданпек успостави такав
систем.
Уколико лице које у складу са Законом
пружа услуге управљања зградом, а не врши
наплату својих трошкова преко система
обједињене наплате, дужно је да сваком
власнику посебног дела зграде достави фактуру
(рачун) за износ утврђен уговором којим му је
стамбена
заједница
поверила
послове
управљања зградом.
Члан 8.
На све ненаведено у овој Одлуци
директно ће се примењивати одредбе закона и
подзаконских аката.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 47/11 од 26. децембра 2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
1645
На основу члана 61. став 7. Закона о
становању и одржавању зграда ("Службени
гласник Републике Србије", број 104/16), члана
1. став 2. Правилника о критеријумима за
утврђивање минималног износа који одређује
јединица локалне самоуправе за плаћање
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде
зграда ("Службени гласник
Републике Србије ", број 101/17) и члана 39. став
1. тачке 7) Статута општине Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08),
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 26.децембра 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
о минималном износу издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграда
Члан 1.
Ради остваривања јавног интереса
одрживог развоја становања у општини
Мајданпек утврђује се минимални
износ
издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграда, од
стране власника посебних делова зграде,
сразмерно учешћу површине својих посебних
делова у односу на збир површина свих
посебних делова.
Члан 2.
Заједнички делови зграде су делови
зграде који не представљају посебан или
самостални део зграде, који служе за
коришћење посебних или
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самосталних делова зграде, односно зграде као
целине, као што су: заједнички простори
(степениште, улазни простори и ветробрани,
заједнички ходник и галерија, тавански простор,
подрум, бицикларница, сушионица за веш,
заједничка тераса и друге просторије намењене
заједничкој употреби власника посебних или
самосталних делова зграде и др.), заједнички
грађевински елементи (темељи, носећи зидови и
стубови, међуспратне и друге конструкције,
конструктивни део зида или зидна испуна,
изолација и завршна обрада зида према
спољашњем простору или према заједничком
делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци,
канали
за
проветравање,
светларници,
конструкција и простори за лифт и друге посебне
конструкције
и
др.),
као
и
заједничке
инсталације, опрема и уређаји (унутрашње
електричне,
водоводне
и
канализационе,
гасоводне и топловодне инсталације, лифт,
громобрани, апарати за гашење, откривање и
јављање
пожара,
безбедносна
расвета,
телефонске инсталације и сви комунални
прикључци који су намењени заједничком
коришћењу и др.), ако не представљају саставни
део самосталног дела зграде и не чине саставни
део посебног дела зграде, односно не
представљају део инсталација, опреме и уређаја
који искључиво служи једном посебном делу, у
смислу Закона.
Посебни део зграде јесте посебна
функционална целина у згради која може да
представља стан, пословни простор, гаражу,
гаражно место или гаражни бокс.
Инвестиционо одржавање зграда је
извођење грађевинско – занатских, односно
других радова, у циљу побољшања услова
коришћења зграде у току експлоатације.
Члан 3.
Власник посебног дела зграде дужан је да
учествује у трошковима одржавања заједничких
делова зграде.
У случају да је једно лице власник више
посебних делова, укључујући и гаражу, гаражно
место или гаражни бокс, власник издваја
средства, на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде, за сваки
такав посебан део.
Члан 4.
Минимални износ издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграда представља месечни износ
издвајања утврђен у апсолутном износу по
квадратном метру површине посебног дела
зграде.
Члан 5.
Критеријуми за утврђивање минималног износа
издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграда су:
1) просечна нето зарада у општини
Мајданпек за предходну годину, према подацима
Републичког завода за статистику;
2) намена посебног или самосталног
дела зграде;
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3) просечна старост зграде и
4) трошкови инвестиционог одржавања
лифта, за зграде које имају лифт.
Члан 6.
Коефицијент за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања зграда за општину
Мајданпек износи 1,3.
Члан 7.
На основу критеријума из члана 5. и
коефицијента из члана 6. ове Одлуке утврђују
се следећи минимални износи издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграда:
I - за стан и пословни простор као посебни део

опремљеност
зграде

просечна
старост
зграде (од до година)

минималне
висине износа
издвајања на име
трошкова
инвестиционог
одржавања
заједничких
делова зграда
(дин/м²)
2,48

до 10 год.
од 10 до 20
година
3,73
зграде које
немају лифт
од 20 до 30
година
4,97
преко 30 год.
6,21
до 10 год.
3,23
од 10 до 20
година
4,84
зграде које
имају лифт
од 20 до 30
година
6,46
преко 30 год.
8,07
II - за гаражу, гаражни бокс и
гаражно место као посебни део
минималне
висине износа
издвајања на име
просечна
врста
трошкова
старост
гаражног
инвестиционог
зграде (од простора
одржавања
до година)
заједничких
делова зграда
(дин/м²)
до 10 год.
1,49
од 10 до 20
година
2,24
гараже
од 20 до 30
година
2,98
преко 30 год.
3,73
до 10 год.
0,99
од 10 до 20
гаражни
година
1,49
бокс и
гаражно
од 20 до 30
место
година
1,99
преко 30 год.
2,48
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Члан 8.
Скупштина стамбене заједнице утврђује
својом одлуком висину издвајања на име
инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде.
Висина износа издвајања из предходног
става овог члана Одлуке не може бити нижа од
износа наведених у члану 7. ове Одлуке.
Средства
од
издвајања
на
име
инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде представљају резервни фонд зграде.
Осим за инвестиционо одржавање
заједничких делова зграде, средства из
предходног става, могу се користити само у
случају хитних интервенција на/у згради.
Члан 9.
Власник посебног дела зграде износ
утврђен у складу са чланом 8. ове Одлуке
уплаћује на текући рачун стамбене заједнице
најкасније до последњег дана у месецу за текући
месец, осим уколико уговором закљученим са
лицем које управља и/или одржава зграду није
одређено да се наплата трошкова управљања
и/или одржавања зграде врши уплатом на текући
рачун тог лица или преко система обједињене
наплате комуналних и других услуга, у случају да
општина Мајданпек успостави такав систем.
Уколико лице које у складу са Законом
пружа услуге одржавања и/или управљања
зградом, а не врши наплату својих трошкова
преко система обједињене наплате, дужно је да
сваком власнику посебног дела зграде достави
фактуру (рачун) за износ утврђен одлуком о
прихватању трошкова одржавања и уговором
којим му је стамбена заједница поверила
послове одржавања и/или управљања зградом.
До устројавања стамбене заједнице, у
складу са чланом 16. Закона, власници посебних
делова зграда дужни су да врше уплату, на име
инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде, на рачун ЈП за стамбене услуге, а у
складу са постојећим уговорима.
Члан 10.
Средства
издвајена
на
име
инвестиционог одржавања заједничких делова
зграда користе се у складу са Правилником о
врсти, обиму и динамици активности текућег и
инвестиционог одржавања зграда и начину
сачињавања програма одржавања ("Службени
гласник РС", бр. 54/17).
Члан 11.
На све ненаведено у овој Одлуци
директно ће се примењивати одредбе закона и
подзаконских аката.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 47/12 од 26. децембра 2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.

28. децембар 2017.

_________
1646
На основу члана 61. став 7. Закона о
становању и одржавању зграда ("Службени
гласник Републике Србије", број 104/16),
Мишљења
Министарства
грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре (број: 401-00917/2017-12 од 07.12.2017. године) и члана 39.
став 1. тачке 7) Статута општине Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08),
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 26. децембра 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
о минималном износу издвајања на име
трошкова текућег одржавања заједничких
делова зграда
Члан 1.
Ради остваривања јавног интереса
одрживог развоја становања у општини
Мајданпек утврђује се минимални
износ
издвајања на име трошкова текућег одржавања
заједничких делова зграда од стране власника
посебних делова зграде.
Члан 2.
Заједнички делови зграде су делови
зграде који не представљају посебан или
самостални део зграде, који служе за
коришћење посебних или самосталних делова
зграде, односно зграде као целине, као што су:
заједнички
простори
(степениште,
улазни
простори и ветробрани, заједнички ходник и
галерија,
тавански
простор,
подрум,
бицикларница, сушионица за веш, заједничка
тераса и друге просторије намењене заједничкој
употреби власника посебних или самосталних
делова зграде и др.), заједнички грађевински
елементи (темељи, носећи зидови и стубови,
међуспратне и друге конструкције, конструктивни
део зида или зидна испуна, изолација и завршна
обрада зида према спољашњем простору или
према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде,
кров, димњаци, канали за проветравање,
светларници, конструкција и простори за лифт и
друге посебне конструкције и др.), као и
заједничке инсталације, опрема и уређаји
(унутрашње
електричне,
водоводне
и
канализационе,
гасоводне
и
топловодне
инсталације, лифт, громобрани, апарати за
гашење, откривање и јављање пожара,
безбедносна расвета, телефонске инсталације и
сви комунални прикључци који су намењени
заједничком коришћењу и др.), ако не
представљају саставни део самосталног дела
зграде и не чине саставни део посебног дела
зграде,
односно
не
представљају
део
инсталација, опреме и уређаја који искључиво
служи једном посебном делу, у смислу Закона.
Посебни део зграде јесте посебна
функционална целина у згради која може да
представља стан, пословни простор, гаражу,
гаражно место или гаражни бокс.
Одржавање зграде обухвата
све
активности којима се обезбеђује очување
функција
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и својстава зграде у складу са њеном наменом, а
нарочито у циљу редовног коришћења и
функционисања зграде на задовољавајућем
нивоу употребљивости.
Члан 3.
Власник посебног дела зграде дужан је
да учествује у трошковима текућег одржавања
заједничких делова зграде.
У случају да је једно лице власник више
посебних делова, укључујући и гаражу, гаражно
место или гаражни бокс, власник издваја
средства, на име трошкова текућег одржавања
заједничких делова зграде, за сваки такав
посебан део.
Члан 4.
Минимални износ издвајања на име
трошкова текућег одржавања заједничких
делова зграде представља месечни износ
издвајања утврђен у апсолутном износу за
сваки посебан део зграде.
Члан 5.
Критеријуми за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова
текућег одржавања заједничких делова зграда
су:
1) просечна нето зарада у општини
Мајданпек за предходну годину, према подацима
Републичког завода за статистику;
2) намена посебног или самосталног
дела зграде;
3) трошкови текућег одржавања лифта,
за зграде које имају лифт.
Члан 6.
Коефицијент за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова
текућег
одржавања зграда за општину
Мајданпек износи 6.
Члан 7.
На основу критеријума из члана 5. и
коефицијента из члана 6. ове Одлуке утврђују
се следећи минимални износи издвајања на име
трошкова текућег одржавања заједничких
делова зграда:
I - за стан и пословни простор као посебни део
опремљеност
зграде

минималне висине износа
издвајања на име трошкова
текућег одржавања заједничких
делова зграда (дин)

зграде које
287,00
немају лифт
зграде које
373,00
имају лифт
II - за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као
посебни део
минималне висине износа
врста гаражног
издвајања на име трошкова
простора
текућег одржавања заједничких
делова зграда (дин)
гараже
172,00
гаражни бокс и
гаражно место

115,00
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Члан 8.
Скупштина стамбене заједнице утврђује
својом одлуком висину издвајања на име текућег
одржавања заједничких делова зграде.
Висина износа издвајања из предходног
става овог члана Одлуке не може бити нижа од
износа наведених у члану 7. ове Одлуке.
Члан 9.
Власник посебног дела зграде износ
утврђен у складу са чланом 7. ове Одлуке
уплаћује на текући рачун стамбене заједнице
најкасније до последњег дана у месецу за текући
месец, осим уколико уговором закљученим са
лицем које управља и/или одржава зграду није
одређено да се наплата трошкова управљања
и/или одржавања зграде врши уплатом на текући
рачун тог лица или преко система обједињене
наплате комуналних и других услуга, у случају да
општина Мајданпек успостави такав систем.
Уколико лице које у складу са Законом
пружа услуге одржавања и/или управљања
зградом, а не врши наплату својих трошкова
преко система обједињене наплате, дужно је да
сваком власнику посебног дела зграде достави
фактуру (рачун) за износ утврђен одлуком о
прихватању трошкова одржавања и уговором
којим му је стамбена заједница поверила
послове одржавања и/или управљања зградом.
До устројавања стамбене заједнице, у
складу са чланом 16. Закона, власници посебних
делова зграда дужни су да врше уплату, на име
текућег одржавања заједничких делова зграде,
на рачун ЈП за стамбене услуге, а у складу са
постојећим уговорима.
Члан 10.
Средства издвајена на име текућег
одржавања заједничких делова зграда користе
се у складу са Правилником о врсти, обиму и
динамици активности текућег и инвестиционог
одржавања зграда и начину сачињавања
програма одржавања ("Службени гласник РС",
бр. 54/17).
Члан 12.
На све ненаведено у овој Одлуци
директно ће се примењивати одредбе закона и
подзаконских аката.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 47/13 од 26. децембра 2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
1647
На основу чланова 60, 61. и 62. Закона о
становању и одржавању зграда ("Службени
гласник Републике Србије", број 104/16) и члана
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39. Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
26.децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Oдлуке о одржавању зграда и
спољног изгледа зграда, начину
суфинансирања активности на унапређењу
својстава стамбених и стамбено-пословних
зграда на подручју општине Мајданпек
Члан 1.
У Oдлуци о одржавању зграда, и
спољног изгледа зграда, начину суфинансирања
активности на унапређењу својстава стамбених
и стамбено-пословних зграда на подручју
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 34/17), у члану 9. став 2. мења
се и гласи:
''Комисија има председника и четири
члана од којих се председник и један члан бирају
из
реда
дипломираних
правника
или
дипломираних економиста, а остала три члана
бирају се из реда инжењера архитектуре или
грађевинарства.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 47/14 од 26. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
1648
На основу члана 27. став 10, а у вези са
чланом 10. став 7. Закона о јавној својини
(''Службени гласник Републике Србије'', број
27/11, 88/13. 105/14, 104/16 и 108/16), члана 203.
и 214. Закона о пловидби и лукама на
унутрашњим
водама
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 73/10, 121/12 и 96/15),
члана 3. став 4. тачка 3. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 3/15), члана 39. став 1. тачка 17. Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек, број 7/08), Скупштина општине
Мајданпек,
на
седници
одржаној
дана
26.децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Преноси се право јавне својине, без
накнаде, на непокретности, катастарској парцели
број 4289/3 КО Доњи Милановац, укупне
2
површине 11 ари и 22м , уписаној у лист
непокретности бр. 1483 КО Доњи Милановац, са
општине Мајданпек на Републику Србију, због
тога што је Влада Републике Србије утврдила
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лучко подручје у Доњем Милановцу на наведеној
катастарској парцели.
II
Након
доношења закључка
Владе
Републике Србије о прибављању непокретности
из тачке I овог решења у јавну својину Републике
Србије, Уговор о преносу права јавне својине са
општине Мајданпек на Републику Србију, у име
општине Мајданпек потписаће председник
општине Мајданпек.
III
На непокретности из тачке I овог решења
у јавне књиге о евиденцији непокретности и
права на њима, уписаће се јавна својина у
корист Републике Србије.
IV
Ово решење објавити у ''Службени лист
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 47/15 од 26. децембра 2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
1649
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 26. децембра 2017.
године, на основу члана 39. став 1. тачка 10.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут о изменама и
допунама Статута
Туристичке организације општине Мајданпек
I
Даје се сагласност на Статут о изменама
и допунама Статута Туристичке организације
општине Мајданпек, који је усвојио Управни
одбор
Туристичке
организације
општине
Мајданпек, Одлуком број: 158-3/2017 од
02.12.2017. године.
II
Ово решење ступа на снагу осмо дана од
дана објављивања у "Службеном
листу
општине Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 47/16 од 26. децембра 2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
1650
У складу са одредбама члана 39. Закона
о туризму (Службени гласник Републике Србије
бр. 36/09, 88/10, 99/11-др.закон, 93/12 и 84/15),
члана 12. Статута Туристичке организације
општине Мајданпек са седиштем у Доњем
Милановцу,
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Одлуке Скупштине општине Мајданпек о измени
оснивачког
акта
Туристичке
организације
општине Мајданпек ради усклађивања са
законским прописима број: 06-10/11 од 23.марта
2017. године, Управни одбор на свој седници
одржаној
дана
02.
децембра
2017.
године,доноси :
СТАТУТ
о изменама и допунама Статута Туристичке
организације општине Мајданпек
I
Усвајају се измене и допуне Статута
Туристичке организације општине Мајданпек (у
даљем тексту: ТООМ)усвојен одлуком Управног
одбора
ТООМ
број:
99-5/2014
од
29.09.2014.године, на који је дата сагласност
Привременог
органа
општине
Мајданпек,
Решењем број: 332-11/2014-01 од 08.10.2014.
године (Службени лист општине Мајданпек број:
22 од 13.10.2014. године), којима се врши
усклађивање Статута са одредбама Закона о
туризму и Одлуком Скупштине општине
Мајданпек о измени оснивачког актаТуристичке
организације
општине
Мајданпек
ради
усклађивања са законским прописима број: 0610/11 од 23.марта 2017. године.
II
Статут о изменама и допунама Статута
ТООМ, налази се у Прилогу бр. 1 и чини његов
саставни део.
III
Овај Статут ступа на снагу подобијању
сагласности Скупштине општине Мајданпек.
IV
Одлуку доставити: Скупштини општине
Мајданпек, директору ТООМ и архиви Управног
одбора.
Број: 158-3/2017

Датум:02.12.2017.
године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,
Весна Вандић,
с.р.
_________
1651
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 26. децембра 2017.
године, на основу члана 116. став 13. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број
88/17) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 07/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора
Основне музичке школе ''Ранко Кривић''
Мајданпек

28. децембар 2017.

I
У Решењу о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Основне музичке
школе ''Ранко Кривић'' Мајданпек, број 06-40/1412 од 28.11.2017. године, у тачки II став 1.
подтачки 1, речи ''Драган Петровић'' замењују
се речима ''Александар Петровић''.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење
доставити:
именованом,
Основној музичкој школи ''Ранко Кривић''
Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 47/17 од 26. децембра 2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
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