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Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 23.03.2015. године, 
размотрило је захтев Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек за 
давање сагласности на нове цене топлотне 
енергије број 203 од 23. марта 2015. године и на 
основу члана 28. став 2. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', број 
88/11), члана 10. Уредбе о одређивањu цена 
топлотне енергије (''Службени гласник РС'', број 
125/14), као и члана 1. Одлуке о одређивању 
органа надлежног за промену цена комуналних 
услуга (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 16/12), донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на цене производње 

и дистрибуције топлотне енергије 
 
I 

 Даје се сагласност Јавном комуналном 
предузећу за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек на 
цене производње и дистрибуције топлотне 
енергије, и то: 

1. Корисници код којих није 

обезбеђено мерење топлотне 

енергије 

1) Домаћинства ........................95,67 

дин/м
2
, уз плаћање током свих 12 месеци у 

години; 

2) Остали корисници ..............143,50 

дин/м
2
, уз плаћање током свих 12 месеци у 

години; 

2. Корисници код којих је обезбеђено 

мерење топлоте енергије 

1) Домаћинства 

(1)  27,13 дин/м
2
 (фиксни део), уз плаћање 

током свих 12 месеци у години; 
 
(2)  5,8752 дин/kWh (варијабилни део), уз 

плаћање током грејне сезоне (шест месеци); 
 

2) Остали корисници 

(1)  40,695 дин/м
2
 (фиксни део), уз 

плаћање током свих 12 месеци у години; 
 
(2)  8,8128 дин/kWh (варијабилни део), уз 

плаћање током грејне сезоне (шест месеци). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 Цене из тачке I су без пореза на додату 
вредност. 
 

III 
 Даном примене цена из тачке I престаје 
да важи Решење о давању сагласности на цене 
производње и дистрибуције топлотне енергије 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 
29/14). 
 

IV 
Цене из тачке I примењиваће се 

наредног дана од дана доношења овог решења. 
 

V 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
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Општинско веће општине Мајданпек, на 
основу члана 64. Статута општине Мајданпек 
(„Службени лист општине Мајданпек“ број 7/08), 
на седници одржаној 23.03.2015. године,  донела 
је 

О Д Л У К У 
о  измени и допуни Плана размештаја 

привремених објеката  на јавним 
површинама у Мајданпеку 

 
Члан 1 

У Плану размештаја привремених 
објеката  на јавним површинама у Мајданпеку 
(''Сл. лист општине Мајданпек'', бр. 22/14 ) у 
члану 4. у ставу 1. алинеја 2  речи ''објекат 
поседује акт о давању у закуп јавне 
површине  након  спроведеног поступка 
давања у закуп грађевинског земљишта у 
државној својини, по плану размештаја 
привремених објеката број 350-1/2008-03 и 
Јавном огласу број  463-7/2009  од 16.06.2009. 
године'' замењују се речима ''објекат поседује 
одговарајући основ за коришћење јавне 
површине у складу са прописима који су 
важили у време постављања привременог 
објекта''. 

Члан 2 
Захтев за утврђивање испуњености 

услова за подношење захтева за продужење 
закупа јавне површине, подноси се органу 
надлежном за урбанизам,  у року од 15 дана од 
дана ступања на  
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снагу ове Одлуке о изменама и допунама Плана 
размештаја. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном листу општине 
Мајданпек“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  МАЈДАНПЕК 
БРОЈ: 350-23/2015-03  од 23.03.2015. године                                                                                                    

                                                                                          
ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                                                                        
Дејан Вагнер, с.р. 
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На основу члана 38. став 5. Закона о 
удружењима ("Службени гласник РС", број 
51/09), Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења („Службени гласник РС“, 
број 8/12 и 94/13) ) и члана 64. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08), Општинско веће општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 23.03.2015.године, 
донело је 
 

П Р А В И Л Н И К 
о изменама и допуни Правилника о начину, 
поступку и критеријумима за остваривање 

права на доделу средстава из буџета 
општине Мајданпек за реализацију 

програма/пројеката од значаја за општину 
Мајданпек организација грађанског друштва 
(удружења грађана, струковних удружења и 

невладиних организација) 
 

Члан 1. 
 У Правилника о начину, поступку и 
критеријумима за остваривање права на доделу 
средстава из буџета општине Мајданпек за 
реализацију програма/пројеката од значаја за 
општину Мајданпек организација грађанског 
друштва број 06–29/12 од 18.јуна 2014.године (у 
даљем тексту: Правилник) у члану 4 став 1 мења 
се и гласи: 

„Општинско веће општине Мајданпек 
доноси Одлуку о објављивању јавног 
конкурсаи објављује је у средствима јавног 
информисања и на званичној интернет 
презентацији општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs).“ 

У члану 4 ставу 2 речи „Акт о 
расписивању“ замењују се речима „Одлука о 
објављивњу“ 

После става 2 додаје се став 3, који 
гласи: 

„Текст конкурса је саставни део 
Одлуке из става 1 овог члана.“ 
 

Члан 2. 
 У члану 5 ставу 1 речи „образује 
Привремени орган општине Мајданпек“ 
замењују се речима „именује Општинско веће 
општине Мајданпек“.  
 

 

Члан 3. 
 У члану 9, 10, 11 и 15 став 1 речи 
„Привремени орган општине Мајданпек“ у 
одређеном падежу замењују се речима: 
„Општинско веће општине Мајданпек“ у 
одређеном падежу. 
 

Члан 4. 
 У члану 12 став 1 и члану 15 став 1 речи 
„Председник Привременог органа општине 
Мајданпек“ у одређеном падежу замењују се 
речима: „Председник општине Мајданпек“ у 
одређеном падежу. 
 

Члан 5. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број:  06 – 15/4  од  23.03. 2015. године 
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ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                                              
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На основу члана 12. Закона о јавним 
службама (″Службени гласник РС″,број:42/91, 
71/94, 79/05 и 83/05), члана 4. став 2 . Одлуке о 
стварању услова за бољу доступност и 
приступачност у коришћењу здравствене 
заштите на територији општине Мајданпек 
("Службени лист општинe Mајданпек", број: 4/13, 
10/13, 10/14 и 6/15) и члана 64. став 1. тачке 2. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек" број: 7/08), Општинско веће 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
23.03.2015. године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ 

 
I 

Даје се сагласност на Програм о 
стварању услова за бољу доступност и 
приступачност у коришћењу  здравствене 
заштите на територији општине Мајданпек за 
2015. годину, који је предложиo директор Дома 
здравља "Др Верољуб Цакић" Мајданпек (под 
бројем: 231 од 23.02.2015. године).  

 
II 

Финансијски план из Програма,  је 
саставни део Одлуке о буџету општине 
Мајданпек за 2015. годину.  

  
III 

Ово решење објавити у "Службеном 
листу општинe Мајданпек ". 

 
IV 

Решење доставити: 
- Дому здравља "Др Верољуб Цакић" 

Мајданпек, 
- Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове 
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-  архиви СО Мајданпек. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  022-1  од  23.03.2015. године                                                                                                   

 
ПРЕДСЕДНИК                                                                                     

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                                         
Дејан Вагнер, с.р. 

             ____________ 
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