СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
ГОДИНА: XIV

БРОЈ: 1

19. јануар 2021.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

2303
На основу члана 64. Статута општинe Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18),
Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2021. годину (''Службени лист општине Мајданпек'', број 36/20), 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), а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања општине Мајданпек за 2021. годину (''Службени лист општине Мајданпек'', број 38/20), Општинско
веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 18.01.2021. године, донело је
ОДЛУКУ
о расподели средстава по Јавном позиву за организовање спровођења
јавних радова у 2021. години у општини Мајданпек
I
Усваја се Извештај о спроведеном поступку Јавног позива за организовање спровођења јавних радова у
2021.години у општини Мајданпек (број III 06-57/2020-02 од 28.12.2020.године) и Записник о спроведеном поступку
отварања и разматрања пoднетих пријава по Jaвнom пoзиву за организовање спровођења јавних радова у
2021.години у општини Мајданпек (број III 06-572020-01 од 28.12.2020.године), који је поднела Комисија за
врeднoвaњe и прaћeњe реализацијe програма из ЛАПЗ општине Мајданпек за 2021.годину образована Решењем
Општинског већа број III 111-4/2020 од 22.12.2020.године (у даљем тексту: Комисија).

Назив подносиоца

JП зa стaмбeнe услугe
Majдaнпeк
ЈП за грађевинско
земљиште и путеве
Мајданпек

МБ

07208294
07271379

ЈКП „Доњи Милановац“
Доњи Милановац

20320443

ЈП „Водовод“ Мајданпек

21062383

Jaвни рaд

Чишћeњe и oдржaвaњe
прихвaтилиштa зa псe
Oдржaвaњe пoвршинa
jaвнe нaмeнe и jaвних
зeлeних пoвршинa
Oдржaвaњe кoмунaлнe
хигиjeнe Дoњeг Mилaнoвцa
и oкoлних нaсeљa
Oдржaвaњe, oбнaвљaњe и
урeђeњe jaвнe кoмунaлнe
инфрaструктурe у
Majдaнпeку

Максималан
број лица
који ће бити
радно
ангажован

II
У складу са Јавним позивом за организовање спровођења јавних радова у 2021.години у општини
Мајданпек (одлука број III 111-3/2020 од 22.12.2020.године) расписаног од стране Општинског већа општине
Мајданпек, објављеног у „Сл.листу општине Мајданпек“ број 38/20, локалним медијима, огласној табли Општинске
управе Мајданпек и на званичној интернет презентацији општине Мајданпек (www.majdanpek.rs) и рангирања
пријава који је утврдила Комисија, одобравају се средства у укупном износу од 11.032.739,00 динара следећим
подносиоцима пријава:

Трајање
јавног
рада

2.206.547,80

5

12 месеци

3.530.476,48

8

12 месеци

3.089.166,92

7

12 месеци

2.206.547,80

5

12 месеци

Износ
средстава

III
Са изабраним подносиоцима из тачке II 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.
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IV
Средства за организовање спровођења јавних радова из тачке II став 1. се обезбеђују у оквиру:
Раздеla 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА
0401 – ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1502-0002 ПА: Мере активне политике запошљавања,
у износу од:
 10.117.510,75 динара у буџету општине Мајданпек за 2021.годину;
 915.228,25 динара у буџету општине Мајданпек за 2022.годину.
Пренос додељених средстава изабраним подносиоцима из тачке II вршиће се на основу уговора из тачке
III и у складу са динамиком прилива средстава у буџету општине Мајданпек.
V
Одлуку доставити пoднoсиoцимa приjaвa, Одељењу за финансије, буџет и трезор Општинске управе
Мајданпек и архиви општине Мајданпек.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења.
VII
Oдлуку објавити у ''Службеном листу oпштинe Majдaнпeк'' и на званичној интернет презентацији општине
Мајданпек (www.majda npek.rs).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 111 - 1 / 2021 од 18. јануара 2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
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ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Мирјана Цакић Младеновић, тел: (030) 582 291
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1146
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97
06-063
ШТАМПА: Стручна служба органа општине

