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БРОЈ 44

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

ГОДИНА: XII

БРОЈ: 44

27.децембар 2019.

2080
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 и 42/18), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 27.децембра
2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

27.децембар 2019.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

II
Даје се сагласност ЈП "Водовод" Мајданпек
на Програма коришћења субвенција из буџета
општине Мајданпек у 2020. години (број 1564 од
27.11.2019. године), који је усвојио Надзорни одбор
ЈП "Водовод" Мајданпек Одлуком број: 1558 од
27.11.2019. године.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек".

I
Даје се сагласност на Програм пословања
ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за
2020. годину (број 716 од 27.11.2019. године), који је
усвојио НО ЈП за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек, Одлуком број 22.2/19 од 28.11.2019.
године.

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.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 – 41 од 27. децембра 2019.године

III
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- 43 од 27. децембра 2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Науновић,с.р.
__________
2081
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 и 42/18), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 27.децембра
2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм пословања
ЈП "Водовод" Мајданпек за 2020. годину (број: 1563
од 27.11.2019. године), а усвојио НО ЈП "Водовод"
Мајданпек Одлуком број 1557 од 27.11.2019. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић,с.р.
__________
2082
На основу члана 79. и 92. Закона о
буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 108/13, 142/14,68/15, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19,), члана 39. Статута Општине
Мајданпек
(“Службени
лист
општине
Мајданпек”,број 7/08 и 42/18), Скупштина општине
Мајданпек је на седници одржаној 27. децембра
2019. године, донела
ОДЛУКУ
о ангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије завршног рачуна буџета
општине Mајданпек за 2019. годину
Члан 1.
За
завршни
рачун
буџета
општине
Мајданпек за 2019. годину ангажоваће се екстерни
ревизор.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 401- 607 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић,с.р.
__________
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27.децембар 2019.

2082
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 и 42/18), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 27. децембра
2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм пословања
ЈКП "Доњи Милановац" Доњи Милановац за 2020.
годину (број: 823/19 од 18.12.2019. године), а
усвојио НО ЈКП "Доњи Милановац" Доњи
Милановац Одлуком број 825-2 од 18.12.2019.
године.
II
Даје се сагласност ЈКП "Доњи Милановац"
Доњи Милановац на Програма коришћења
субвенција из буџета општине Мајданпек у 2020.
години (број 824/19 од 18.12.2019. године), који је
усвојио Надзорни одбор ЈКП "Доњи Милановац"
Доњи Милановац Одлуком број: 825-3/19 од
18.12.2019. године.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек ".
IV
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- 22 од 27. децембра 2019. године

II
Даје се сагласност ЈКП "Мајданпек"
Мајданпек на Програма коришћења субвенција из
буџета општине Мајданпек у 2020. години, који је
усвојио Надзорни одбор ЈКП "Мајданпек" Мајданпек,
Одлуком број 452 од 16.12.2019. године.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек ".
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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023- 45 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2084
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 и 42/18), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 27. децембра
2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа за стамбене услуге Мајданпек за
2020. годину, који је усвојио НО Јавног предузећа
за стамбене услуге Мајданпек, Одлуком број 780 од
16.12.2019. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2083
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 и 42/18 ), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 27. децембра
2019. године, донела је

II
Даје се сагласност Јавном предузећу за
стамбене услуге Мајданпек на Програма коришћења
субвенција из буџета општине Мајданпек у 2020.
години, који је усвојио Надзорни одбор Јавног
предузећа за стамбене услуге Мајданпек, Одлуком
број 780 од 16.12.2019. године.

РЕШЕЊЕ

IV
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за надзор
и контролу ЈП,
- Јавном предузећу за стамбене услуге
Мајданпек,

I
Даје се сагласност на Програм пословања
ЈКП "Мајданпек" Мајданпек за 2020. годину, који је
усвојио НО ЈКП "Мајданпек" Мајданпек, Одлуком
број 451 од 16.12.2019. године.

III
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек ".
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Одељењу
за
привреду,
делатности и заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.

јавне

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 44 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2085
На основу члана 29. и 42. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије",
број 87/18), члана 10. Уредбе о саставу и начину
рада штабова за ванредне ситуације (''Службени
гласник Републике Србије", број 98/10) и члана 39.
Статута општине
(''Службени лист општине
Мајданпек'', број 7/08, 42/18), Скупштина општине
Majданпек, на седници одржаној дана 27. децембра
2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке
о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације за територију општине Мајданпек
Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинског штаба
за ванредне ситуације за територију општине
Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“,
број 1/11, 20/12, 16/13, 26/13, 22/14, 36/15, 33/18,
11/19), у члану 1. став 3. на редном броју 9 речи:
„Андреа Марковић, управник површинског копа
РБМ Мајданек“ замењују се речима: „Бранислав
Томић, руководилац огранка SERBIA ZIJIN BOR
COPPER DOO Бор, огранак РБМ Мајданпек“,
после редног броја 22 додаје се нови редни број 23
који гласи:
23. Љубиша Љ. Манић, Ветеринарска
станица М+, Рудна Глава
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-83/10 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић,с.р.
__________
2086
На основу члана 29. став 1. тачка 4. Закона
о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним
ситуацијама
(''Службени
гласник
Републике Србије", број 87/18), члана 39. Статута
општине (''Службени лист општине Мајданпек'', број
7/08, 42/18), Скупштина општине Majданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке
о одређивању оспособљених правних лица од
интереса за заштиту и спасавање на територији
општине Мајданпек

27.децембар 2019.

Члан 1.
У Одлуци о одређивању оспособљених
правних лица од интереса за заштиту и спасавање
на територији општине Мајданпек („Службени лист
општине Мајданпек“, број 20/12, 6/15, 14/16), у члану
1. став 1. на редном броју 16 речи: „РТБ Бор Група
ДОО РБМ Мајданпек“ замењују се речима:
„SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO Бор, огранак
РБМ Мајданпек“, на редном броју 28 речи: „
Аррива литас, Пожаревац“, замењују се речима
„ДОО Бортравел Бор“.
На редном броју 15 речи „ИПМ Златара у
реструктуирању“ бришу се
На редном броју 18 речи „О.С. СЕМЕ
ПРОДУКТ Влаоле“ бришу се
На редном броју 19 речи „Павловић Игор,
Влаоле“ бришу се
На редном броју 21 речи „доо Беохом лине
Жагубица“ бришу се
На редном броју 22 речи „Лагор, Лазница“
бришу се
На редном броју 23 речи „ПД Хазпласт доо,
Доњи Милановац“ бришу се
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-83/11 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2087
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 27. децембра 2019. године, на основу
члана 24. став 3. и члана 52. Закона о јавним
предузећима
(''Службени
гласник
Републике
Србије'', број 15/16) и члана 39. став 1. тачка 10)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за комуналне услуге
''Водовод'' Мајданпек
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Небојша Зарков, технолог из
Мајданпека, за вршиоца дужности директора Јавног
предузећа
за
комуналне
услуге
''Водовод''
Мајданпек, на период до дванаест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ЈП за
комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек и архиви СО
Мајданпек.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 83/12-1 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2088
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 27. децембра 2019. године, на основу
члана 24. и 52. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16),
и члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек''
Мајданпек
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Ђорђе Рошкић, економиста за
робни промет из Лескова, за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије
''Мајданпек'' Мајданпек, на мандатни период до
дванаест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ЈКП за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије
''Мајданпек'' Мајданпек, архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 83/12-2 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2089
Скупштина општине општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2019. године,
на основу члана 52. став 1 и 2. Закона о јавним
предузећима
(''Службени
гласник
Републике
Србије", број 15/16), члана 39. став 1. тачка 10)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа ''Доњи
Милановац'' Доњи Милановац
I
Именује се Саша Либрић, дипломирани
менаџер из Доњег Милановца, за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа ''Доњи
Милановац'' Доњи Милановац, на мандатни период
до дванаест месеци.

27.децембар 2019.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ЈКП ''Доњи
Милановац'' Доњи Милановац и архиви СО
Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 83/12-3 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2090
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 27.12.2019. године, на основу члана
44. став 1. тачка 10. Закона о култури (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/09) и члана 39.
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и
42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Центра за културу и образовање Доњи
Милановац
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Валентина Гавриловић из
Доњег Милановца, за вршиоца дужности директора
Центра за културу и образовање Доњи Милановац,
на мандатни период до дванаест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованој, Центру за
културу и образовање Доњи Милановац и архиви
СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 83/12-4 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2091
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 27. децембра 2019. године, на основу
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), и члана 9. Статута Фондације за
локални економски развој општине Мајданпек, број
1 од 06.07.2007. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Именује
се
Јасмина
комерцијалиста из Мајданпека,
дужности лица овлашћеног за
представљање

Стефановић,
за вршиоца
заступање и
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Фондације за локални економски развој општине
Мајданпек, на мандатни период до дванаест
месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованој, Фондацији
за локални економски развој општине Мајданпек и
архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 83/12-5 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2092
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 27. децембра 2019. године, на основу
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број
129/07 и 42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
o именовању вршиоца дужности директора
Друштва са ограниченом одговорношћу
''Бизнис инкубатор Мајданпек''
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Славко Илић, економиста из
Мајданпека, за вршиоца дужности директора
Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бизнис
инкубатор Мајданпек'', мандатни период до
дванаест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ДОО
''Бизнис инкубатор Мајданпек и архиви СО
Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 83/12-6 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2093
На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Службени гласник Републике Србије",
број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05) и члана 39.
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и
42/18), Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 27. децембра 2019. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и
чланoваУправног одбора Центра за културу
Мајданпек

27.децембар 2019.

I
Разрешавају се досадашње дужности у
Управном одбору Центра за културу Мајданпек, и
то:
1. Ненад Илијић,члан
2. Боривоје Влку, члан
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованима, Центру за
културу Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 83/12-7 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2094
На основу члана 46. став 1. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 - др. закон и
47/18), а у вези са чланом 27. Закона о јавно
приватном партнерству и концесијама ("Службени
гласник РС", број 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 64.
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Општинско
веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана
27. децембра 2019. године, донело је
ОДЛУКУ
о усвајању нацрта предлога пројекта јавноприватног партнерства
I
УСВАЈА СЕ нацрт предлога пројекта ЈПП за
изградњу рeгионалног центра за управљање
отпадом и пружање услуга третмана и одлагања
комуналног
отпада,
усвојен
од
стране
Координационог
одбора
за
имплементацију
Споразума о заједничком управљању комуналним
отпадом између града Зајечара, Бора и општина
Мајданпек, Кладово, Бор, Неготин, Књажевац и
Бољевац из 2014.године, на 17 седници одржаној
дана 11.10.2019. године у Зајечару.
II
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Град Зајечар да нацрт
предлога пројекта достави Комисији за јавноприватно партнерство ради давања мишљења из
члана 27. став 3. Закона о јавно приватном
партнерству и концесијама.
III
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о усвајању предлога пројекта јавно
– приватног партнерства број 352-51/2019 од
11.09.2019. године.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у Службеном листу општине
Мајданпек.
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Образложење
Чланом 46. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 - др. закон и 47/18) одређује се делокруг рада општинског већа, док је чланом 27. став 3. Закона о јавно
приватном партнерству и концесијама ("Службени гласник РС" број 88/11, 15/16 и 104/16) предвиђено да се у
поступку прибављања сагласности, предлог пројекта ЈПП доставља и Комисији за јавно-приватно
партнерство ради давања мишљења и оцене да ли се конкретни пројекат може реализовати у форми ЈПП.
Чланом 5. Споразумa о заједничком управљању комуналним отпадом између града Зајечара и
општина Мајданпек, Кладово, Бор, Неготин, Књажевац и Бољевац, заведеног код града Зајечара под бројем
501-115 од 15.12.2014. године, код општине Мајданпек под бројем 401-434 од 15.12.2014. године, код општине
Неготин под бројем 352-249/2014 –II/07 од 26.12.2014. године, код општине Књажевац под бројем 352101/2014-02 од 15.12.2014. године, код општине Бољевац под бројем 352-53/2014-II од 15.12.2014. године, код
града Бора под бројем 352-31/2015-II-01 од 12.01.2015. године и код општине Кладово под бројем 501108/2014-I од 05.10.2014. године, формиран је Координациони одбор ради припреме пројекта оснивања
заједничког регионалног центра за управљање отпадом.
Задатак Координационог одбора, у складу са овим Споразумом, је између осталог и да разматра и
даје јединицама локалне самоуправе предлоге аката који се односе на пројекат ЈПП.
Кординациони одбор је на 17 седници одржаној 11.10.2019. године у Зајечару усвојио предлог
Пројекта ЈПП за изградњу регионалног центра за управљање отпадом и пружање услуга третмана и одлагања
комуналног отпада.
Дана 14.10.2019. године Координациони одбор доставио је Општинском већу општине Мајданпек
нацрт предлога пројекта ЈПП, ради усвајања.
Сходно свему наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 352 - 76/2019 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2095
На основу члана 64. Статута Oпштинe Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', броји 7/08 и
42/18), Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2020.годину (''Службени лист општине Мајданпек'', број 40/19) и
Записника о спроведеном поступку отварања и разматрања пoднетих пријава по jaвнom пoзиву за
организовање спровођења јавних радова у 2020.години у општини Мајданпек (број 111-1/2019-2 од
23.12.2019.године), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Мајданпек за
2020.годину (''Службени лист општине Мајданпек'', број 43/19), Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2019. године, донело је
ОДЛУКУ
о расподели средстава по Јавном позиву за организовање спровођења
јавних радова у 2020.години у општини Мајданпек

Назив подносиоца

ЈКП „Доњи Милановац“
Доњи Милановац
ЈП За грађевинско земљиште
и путеве Мајданпек

МБ

20320443

07271379

ЈП „Водовод“ Мајданпек
21062383
ЈКП „Доњи Милановац“
Доњи Милановац
ЈП за стамбене услуге
Мајданпек

20320443
07208294

Jaвни рaд

Одржавање јавних и зелених
површина
Уређење и одржавање јавних
површина и јавних објеката
од општег интереса
Одржавање и обнављање
јавне инфраструктуре у
Мајданпеку (водовод, гробље)
Замена водомера
Чишћење и одржавање
прихватилишта за псе

Максималан
број лица који
ће бити
месечно радно
ангажован

I
На основу расписаног Јавног позива за организовање спровођења јавних радова у 2020.години у
општини Мајданпек (одлука број 111-1/2019 од 17.12.2019.године) додељују се средства у укупном износу од
11.036.739,00 динара следећим подносиоцима пријава:

Трајање
јавног
рада

3.089.166,92

7

12 месеци

3.530.476,48

8

12 месеци

1.765.238,24

4

12 месеци

1.765.238,24

4

12 месеци

886.619,12

4

6 месеци

Износ
средстава
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II
Са изабраним подносиоцима из тачке I закључиће се уговори о спровођењу јавних радова којима ће се
регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.
Уговори о организовању спровођења јавних радова биће закључени у року од 10 дана од дана
доношења одлуке.
III
Средства за организовање спровођења јавних радова из тачке I став 1. планирана су Одлуком о буџету
општине Мајданпек за 2020.годину („Сл.лист општине Мајданпек“ број 40/19) у делу
Раздео 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
Пренос додељених средстава изабраним подносиоцима из тачке I вршиће се на основу уговора из тачке
II и у складу са динамиком прилива средстава у буџету општине Мајданпек за 2020.годину.
IV
Одлуку доставити пoднoсиoцимa приjaвa, Одељењу за финансије, буџет и трезор Општинске управе
Мајданпек и архиви општине Мајданпек.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења.
VI
Oдлуку објавити у ''Службеном листу oпштинe Majдaнпeк'' и на званичној интернет презентацији
Општине Мајданпек (www.majda npek.rs).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 111- 3/2019 од 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
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