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Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 23. новембра 2015. 
године, на основу члана 32. и 50. став 4. Закона 
о ликалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07), разматрајући оставку заменика 
председника општине Мајданпек Драшка 
Ћетковића, бр. 06-50 од 23.11.2015. године, 
донело је 
 

О Д Л У К У 
о престанку дужности  

заменика председника општине Мајданпек 
 

I 
 Утврђује се да је Драшку Ћетковићу из 
Доњег Милановца, престала дужност заменика 
председника општине Мајданпек, због 
подношења оставке. 
 

II 
 Ову одлуку објавити у ''Слжбеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 48/1  од  23.11.2015. године 

                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1245 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/07),  члана 
21 став 2, чланова 31, 32 и 33. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 119/12) и члана 39. става 1.тачке 
10. Статута Општине Мајданпек („Службени лист 
општине Мајданпек“, број 7/08),  Скупштина 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
23.11.2015. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Одбија се предлог за именовање 

Љубишe Јовановићa, из Мосне, за  директора 
ЈKП "Доњи Милановац" Доњи Милановац. 

 2. Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Мајданпек“. 

3. Решење доставити: именованом, ЈKП 
"Доњи Милановац" Доњи Милановац  и архиви 
СО Мајданпек. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
БРОЈ:  111- 5   ОД  23.11. 2015. ГОДИНЕ 

                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                       

Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 
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На основу члана 94. став 2. Закона о 
превозу путника у друмском саобраћају 
("Службени гласник РС", број: 68/15), члана 8. 
став 1. Одлуке о такси превозу путника на 
територији општине Мајанпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број: 31/15) и члана 64. а у 
вези са чланом 14. Статута општине Мајданпек 
("Службени лист општине Мајданпек", број: 7/08) 
Општинско веће општине Мајданпек на седници 
одржаној дана 17.12.2015. године, донео је 
 

П Р О Г Р А М  
оптималне организације такси превоза 

на територији општине Mајданпек за период 
од 2016. до 2020. године 

 
I 

Овим Програмом утврђује се број такси 
стајалишта, број такси места и оптимални број 
такси возила на територији општине Мајданпек 
за период од  2016. до 2020. године. 

 
II 

Утврђује се као оптималан број од: 
1)  8 такси стајалишта (6 у Мајданпеку и 2 

у Доњем Милановцу)   
2) 36 такси места (29 у Мајданпеку и 7 у 

Доњем Милановцу)  и 
3) 36 такси возила годишње, за сваку од 

година у наведеном периоду. 
 

III 
Такси стајалишта, из предходне тачке, су 

на следећим местима: 
 
1. у Мајданпеку: 
- у улици Светог Саве ("Голден Ин", 

"Музеј"); 
-у Карађорђевој улици ("Стадион", 

"Аутобуска станица");  
- на углу Капетанске и Кнеза Милоша 

(код објекта " Текијанка ") и  
-у Капетанској улици ("Пијаца").  

  
2. у Доњем Милановцу: 
- у улици Капетана Мише ("Пијаца")  и 
-у улици Стевана Мокрањца 

("Пристаниште"). 
 

IV 

Број такси места на такси стајалиштима 
је: 

 

 
 

ГОДИНА: VIII 
 

БРОЈ: 32 
 

17. децембар 2015. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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1. У Мајданпеку : 
 
 
- у улици Светог Саве код " Голден Ин-а 

"- четри;  
- у улици Светог Саве код "Музеја"- десет 

; 
- у Карађорђевој улици код "Стадиона" - 

једно, ;  
- у Карађорђевој улици код Аутобуске 

станице – три; 
- на углу Капетанске и Кнеза Милоша код  

објекта " Текијанка " -два и  
- у Капетанској улици код "Пијаце" –

девет. 
 
2. У Доњем  Милановцу: 
- у улици Капетана Мише код "Пијаце"  

три и  
-  у улици Стевана Мокрањца код 

"Пристаништа"- четири. 
 

V 
 Број такси возила из тачке II овог 

Програма од 36, по годинама, у потпуности 
задовољава потребе грађана за такси превозом, 
уз непромењене услове, пре свега  у погледу 
броја становника на територији општине 
Мајданпек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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: 
 Агенцији за привредне регистре; 
 Републичком инспектору за  

саобраћај – Округ Зајечар; 
 ЈП за грађевинско земљиште и 

путеве Мајданпек; 
 Одељењу за привреду, јавне 

делатности и заједничке послове 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 -57/4  од 17.12.2015. године 

                                                                               
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                                          

Дејан Вагнер, с.р. 

 

____________ 
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На основу члана 94. став 3. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", 
број: 68/15), члан 29. став 2. Одлуке о такси превозу путника на територији општине Мајанпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 31/15) и члана 64.став 1. тачка 2. Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08) Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана  17.12.2015. 
године, донео је 
 
 

О Д Л У К У 
о цени такси превоза путника на територији општине Мајданпек 

 
I 

Овом Одлуком утврђује се цена такси превоза путника на територији општине Мајданпек, у оквиру 
следеће такси тарифе: 

 

Ред. 
број 

Назив 

Тарифа 1                                                                               
(у времену од 06.00 до 

22.00 часова,                                                       
сваког дана осим недеље и      

у дане државних  
празника) 

Тарифа 2                                                                                   
(у времену од 06.00 до 22.00 часова 

недељом и у  дане државних  
празника, као и у времену                        

од 22.00 часова до 06.00  сваког 
дана) 

Тарифа 3                                                                                   
( вожња ван 

подручја општине,                                                       
а започета на 

територији 
општине 

Мајданпек) 

1.  
Старт                     
(у дин.) 

40,00 40,00 40,00 

2. 

Вожња по 
километру                 
(динара по 
километру) 

40,00 60,00 20,00 

3. 
Чекање               
(динара по 
сату) 

500,00 500,00 200,00 
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Такси тарифа је укупна цена такси 
превоза путника коју чини збир појединачних 
цена, и то цена: за старт, по једном пређеном 
километру и по времену чекања, која се одређује 
у зависности од доба дана или ноћи, од дана у 
недељи (радни дан, недеља или државни 
празник) и која је учитана у мерни инструмент- 
таксиметар. 

 
II 

У цену такси превоза урачунат је и 
превоз личног пртљага. 

 
III 

Контролу примене цена за такси превоз 
путника из тачке I Одлуке врши комунални 
инспектор из Општинске управе Мајданпек. 

 
IV 

Обавезују се такси превозници путника у 
друмском саобраћају да своје пословање и 
баждарење таксиметра ускладе са ценама из 
тачке I Одлуке. 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мајданпек". 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-57/5 од 17.12.2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Дејан Вагнер, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: мр Србислав Живковић, тел: (030)  582 700 
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1139 
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97 
06-063 
ШТАМПА: Стручна служба органа општине 

 
С А Д Р Ж А Ј 
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