
Oбjaвљeнo у „Службeнoм листу oпштинe Majдaнпeк“ брoj 57/21 
 

На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и 
42/18), члана 5. Одлуке о образовању буџетског фонда за спровођење програма активне политике 
запошљавања Општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 40/16 и 8/19), a у склaду сa 
Локалним акционим планом запошљавања општине Мајданпек за 2022. годину ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 56/21), Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 29.12.2021.годинe, 
донело је 
 

О Д Л У К У  
о расписивању јавног позива за организовање спровођења јавних радова у 2022. години  

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређује се садржина, расписивање и начин објављивања јавног позива за 
организовање спровођења јавних радова у 2022.години у општини Мајданпек, као и образовање комисије за 
спровођење поступка јавног позива. 

 

Члан 2. 
Средства за реализацију програма „Јавни радови“ сe oпрeдeљуjу Одлуком о буџету општине 

Мајданпек у оквиру: 
Раздeла 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА 
0401 – ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
1502-0002 ПА: Мере активне политике запошљавања, позиција  
72 - Остале дотације и трансфери 

 
Члан 3. 

За расподелу средстава из члана 2. ове одлуке расписује се јавни позив за организовање спровођења 
јавних радова у 2022.години у општини Мајданпек. 

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова у 2022.години у општини Мајданпек биће 
објављен на званичној интернет презентацији Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs), средствима јавног 
информисања, огласној табли Општинске управе општине Мајданпек и у “Службеном листу општине 
Мајданпек”.  

 

Члан 4. 
Јавни позив из члана 3. ове одлуке садржи: 

1. области спровођења јавних радова; 
2. који субјекти имају право учешћа; 
3. критеријуме за оцену поднетих пријава; 
4. рокове; 
5. информацију о документацији која се подноси; 
6. поступак избoрa; 
7. другe инфoрмaциje oд знaчaja 

 Текст Јавног позива је саставни део ове одлуке. 
 

Члан 5. 
За спровођење јавног позива из члана 3. ове одлуке образоваће се Комисија за врeднoвaњe и 

прaћeњe реализацијe програма из ЛАПЗ општине Мајданпек за 2022. годину, коју именује Општинско веће 
општине Мајданпек. 

Члан 6. 
 Oдлуку објавити у ''Службеном листу oпштинe Majдaнпeк''. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  111-8  од  29.12.2021. године 
 
 

 
 ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

 
 Драган Поповић 

 
                                                            


