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 На основу члана 51. а у вези члана 19. став 

1. члана 26. став 1. и члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16, 108/16 и 113/17), члана 64. 
Статута општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18) и члана 3. 4. 
5. и 6. Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 3/15), 
Општинско веће општине Мајданпек, на захтев 
Месне заједнице Бољетин, на седници одржаној 
дана 28.фебруара 2023. године, донело је 
 

О Д Л У К У  
о давању на коришћење непокретности  

у јавној својини општине Mајданпек 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком дајe се на коришћење без 

накнаде, Месној заједници Бољетин, следећa 
непокретност у јавној својини општине Мајданпек, и 
то: зграда пословних услуга (Дом културе) у 
Бољетину, на катастарској парцели број 2292 КО 
Бољетин, површине 349 m², уписаног у лист 
непокретности број 805 КО Бољетин. 

 

Члан 2. 
Објекат из члана 1. ове Одлуке даје се на 

коришћење ради одржавања културно-уметничких 
манифестација и обављања других послова из 
делатности месне заједнице. 
 

Члан 3. 
Међусобна права и обавезе између општине 

Мајданпек и Месне заједнице Бољетин у погледу 
начина коришћења наведених непокретности, 
текућег одржавања, унапређивања, као и 
извршавања законских и других обавеза, биће 
регулисана посебним уговором.  
  

Члан 4. 
Овлашћује се Председник општине да након 

прибављеног мишљења Правобраниоца општине 
Мајданпек у име општине закључи Уговор из члана 
3. ове Одлуке.  
 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења. 
 

Члан 6. 
Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Мајданпек“. 

Члан 7. 
Одлуку доставити: Месној заједници 

Бољетин, Правобраниоцу општине Мајданпек, 
Oпштинској управи општине Мајданпек и архиви.  

 

 

 

 

 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-8 од 28. фебруара 2023. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

_________ 
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Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Одбојкашком клубу ''Пореч'' Доњи 
Милановац, одобрава се Посебан програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Мајданпек за 2023. годину, под 
називом ''Дунавска одбојкашка лига''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 800.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-1  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
_________ 
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2878 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Рукометном клубу ''Мајданпек'', одобрава се 
Посебан програм којим се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2023. годину, под називом ''Учешће 
екипа у мини рукомету''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 400.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-2  од  16. марта 2023. године 

      
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                            

Драган Поповић, с.р. 
_________ 
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Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  

којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Одбојкашком клубу ''Мајданпек ФБЦ'', 
одобрава се Посебан програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2023. годину, под називом 
''Мосић и меморијални турнир „Биљана Керић““. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 250.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-3  од  16. марта 2023. године 

     
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                              

Драган Поповић, с.р. 
_________ 
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Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Планинарском клубу ''Старица'' Мајданпек, 
одобрава се Посебан програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2023. годину, под називом 
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''Обезбеђивање услова и организовање спортских 
кампова за спортски развој талентованих спортиста 
и унапређење квалитета стручног рада са њима''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 583.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

IV 
Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

V 
Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-4  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                            

Драган Поповић, с.р. 
_________ 
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Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
Савезу за школски спорт општине Мајданпек, 

одобрава се Посебан програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2023. годину, под називом 
''Физичко васпитање деце предшколског узраста и 
школски спорт''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 2.738.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

IV 
Решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

V 
Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-5  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                              

Драган Поповић, с.р. 
_________ 
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Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалском клубу ''Рудна Глава'', одобрава 
се Посебан програм којим се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2023. годину, под називом 
''Традиционални фудбалски турнир у Рудној Глави 
''Петровдан 2023““ 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 180.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
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Против наведеног решења може се 
покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-6  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                            

Драган Поповић, с.р. 
_________ 
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Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ОФС Мајданпек, одобрава се Посебан 
програм којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Мајданпек за 
2023. годину, под називом ''Фудбалом против 
зависности''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 350.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-7  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                              

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

2884 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Боксерском клубу ''Минерс'', одобрава се 
Посебан програм којим се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2023. годину, под називом ''Боксом 
против зависности-''Удри да не зависиш““ 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 1.100.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-8  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,            

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

2885 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 
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7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Спортском савезу општине Мајданпек, 
одобрава се Посебан програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек за 2023. годину, под називом 
''Спортско лето 2023''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 1.000.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-9  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                            

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

2886 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 
ЖРФК Мајданпек, одобрава се Посебан 

програм којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Мајданпек за 
2023. годину, под називом ''5. Међународни 
новогодишњи турнир женског фудбала за кадеткиње 
и сениорке Мајданпек 2023''. 

II 
За реализацију овог Програма одобравају се 

новчана средства у износу од 300.000,00 динара. 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-10  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,           

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

 
2887 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ОФК ''Пореч 1932'', одобрава се Посебан 
програм којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Мајданпек за 
2023. годину, под називом ''Традиционални 
фудбалски турнир у Доњем Милановцу ''Пантелејмон 
2023““. 
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II 
За реализацију овог Програма одобравају се 

новчана средства у износу од 400.000,00 динара. 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-11  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                            

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

2888 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ОФК ''Пореч 1932'', одобрава се Посебан 
програм којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Мајданпек за 
2023. годину, под називом ''Mршави-дебели''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 120.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 

V 
Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-12  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                              

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

2889 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ОФК ''Пореч 1932'', одобрава се Посебан 
програм којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Мајданпек за 
2023. годину, под називом ''Опремање млађих 
селекција''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 150.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-13  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                            

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

2890 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Фудбалском клубу ''Рудна Глава'', одобрава 
се Посебан програм којим се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини 
Мајданпек за 2023. годину, под називом ''Опремање 
пионирске селекције''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 100.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-14  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                            

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

2891 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 

број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

КМФ Минерс, одобрава се Посебан програм 
којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2023. 
годину, под називом ''Турнир поводом Дана 
општине''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 220.000,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-15  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                              

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

2892 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
АЈК Ђердап, одобрава се Посебан програм 

којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2023. 
годину, под називом ''Школа једрења''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 345.350,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-16  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                            

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

2893 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

УГ ''Весело брдашце'', одобрава се Посебан 
програм којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Мајданпек за 
2023. годину, под називом ''2 турнира''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 500.000,00 динара. 

 
 

III 
Средства за реализацију овог Програма 

обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против наведеног решења може се 

покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-17  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                              

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

2894 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 16.03.2023. године на основу 
члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 31. став 4. Правилника о 
одобравању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19) и предлога Комисије за 
одобравање и финансирање посебних програма  
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Мајданпек од 
09.03.2023. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

КСР Штука, одобрава се Посебан програм 
којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мајданпек за 2023. 
годину, под називом ''Куповина проф.опреме''. 

 
II 

За реализацију овог Програма одобравају се 
новчана средства у износу од 411.700,00 динара. 

 
III 

Средства за реализацију овог Програма 
обезбеђена су у буџету општине Мајданпек за 2023. 
годину. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
V 

Ово решење је коначно у управном поступку 
  



   9                     БРОЈ 9                 “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                                 17. март 2023. 

 
 

Против наведеног решења може се 
покренути Управни спор, тужбом код надлежног суда 
у року од 30 дана од дана објављивања решења у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
VI 

Решење доставити: спортској организацији, 
Одељењу за финансије, буџет и трезор и архиви СО 
Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-11/2-18  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                            

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

2895 
На основу члана 64. став 1. тачка 11) Статута 

општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Одлуке о буџету 
општине Мајданпек за 2023. годину (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 34/22) и члана 15. 
Правилника о суфинансирању енергетске санације 
породичних кућа и станова путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе и унапређење термотехничког 
система путем уградње калориметара, 
циркулационих пум пи, термостатских вентила и 
делитеља топлоте по основу јавног позиваза 
суфинансирање програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова, 
ЈП1/22 ("Службени лист општине Мајданпек", број 
11/22), Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 16.032023. године, донело је 

 
О Д Л У К У  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА  
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се садржина и начин 

објављивања јавног позива за учешће привредних 
субјеката у спровођењу мере енергетске санације 
породичних кућа и станова на територији општине 
Мајданпек, образовање комисије и спровођење 
јавног позива. 

 
Члан 2. 

Зa суфинанирање мeрa енергетске санације 
породичних кућа и станова у општини Majдaнпeк у 
2023. гoдини, oпрeдeљуjу сe срeдствa у укупнoм 
изнoсу од 4.000.000,00 динара, од чега су 
2.000.000,00 динара срeдствa Oпштинe Мајданпек, а 
2.000.000,00 динара срeдствa Управе за подстицање 
и унапређење енергетске ефикасности 
Министарствa рударства и енергетике Републике 
Србије. 

  
Члан 3. 

За спровођење мера из члана 1. ове одлуке 
расписује се Јавни позив за учешће привредних 
субјеката у спровођењу мера енергетске санације 
породичних кућа и станова на територији општине 
Мајданпек путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене 
потребе и унапређење тeрмoтeхничкoг систeмa 
путeм угрaдњe кaлoримeтaрa, циркулaциoних 

пумпи, тeрмoстaтских  вeнтилa и дeлитeљa (у даљем 
тексту: Јавни позив) . 

Јавни позив биће објављен у Службеном 
листу општине Мајданпек, на званичној интернет 
презентацији Општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs), средствима јавног 
информисања, огласној табли Општинске управе 
општине Мајданпек. 

 
Члан 4. 

Јавни позив спроводи Комисија за праћење 
реализације појединачних пројеката енергетске 
санације (у даљем тексту Комисија) коју посебним 
решењем образује Општинско веће општине 
Мајданпек. 

Решењем из става 1. овог члана утврђује се 
број чланова Комисије, основни подаци о члановима 
Комисије (име и презиме, назив радног места), 
основни задаци  и друга питања од значаја за рад 
Комисије. 

  
Члан 5. 

Јавни позив садржи: 
1. предмет јавног позива, 

2. финансијски оквир,  

3. услове за учешће по јавном позиву,  
4. документација коју подносилац мора 

поднети уз пријавни образац, 

5. критеријуме за избор, 
6. начин и рок подношења пријаве,  

7. остале информације 
 

Члан 6. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  452-3  од  16. марта 2023. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                              

Драган Поповић, с.р. 
_________ 

2896 
На основу Одлуке о расписивању Јавног 

позива за учешће привредних субјеката у 
спровођењу мера енергетске санације породичних 
кућа и станова на територији општине Мајданпек 
путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и 
унапређење тeрмoтeхничкoг систeмa путeм угрaдњe 
кaлoримeтaрa, циркулaциoних 
пумпи, тeрмoстaтских  вeнтилa и дeлитeљa (број 
452-3/2023 од 16.03.2023. године) и Правилника о 
суфинансирању енергетске санације породичних 
кућа и станова путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене 
потребе и унапређење термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулационих пум пи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте по 
основу јавног позиваза суфинансирање програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова, ЈП1/22 ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 11/22), општина Мајданпек 
расписује 
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Ј А В Н И   П О З И В  
за учешће привредних субјеката у спровођењу 
мерe енергетске санације  породичних кућа и 

станова на територији општине Мајданпек 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
У оквиру реализације мeрe енергетске 

санације породичних кућа и станова у општини 
Majдaнпeк у 2023.гoдини, а у складу са чланом 15. 
Правилника о суфинансирању енергетске санације 
породичних кућа и станова путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе и унапређење термотехничког 
система путем уградње калориметара, 
циркулационих пум пи, термостатских вентила и 
делитеља топлоте по основу јавног позиваза 
суфинансирање програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова, 
ЈП1/22 ("Службени лист општине Мајданпек", број 
11/22; у даљем тексту: Правилник) расписује се 
Јавни позив ради избора привредних субјеката који 
се баве производњом, услугама и радовима на 
енергетској санацији стамбених објеката путем 
уградње соларних панела за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе и унaпрeђeњу 
тeрмoтeхничких систeмa путeм угрaдњe 
кaлoримeтaрa, циркулaциoних пумпи, тeрмoстaтских 
вeнтилa и дeлитeљa (у даљем тексту: Јавни 
позив).  Eнeргeтскa сaнaциje у дoмaћинствимa 
спрoвoди сe крoз сaрaдњу сa приврeдним субjeктимa 
кojи сe бaвe рaдoвимa угрaдњe сoлaрних пaнeлa зa 
прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje и рaдoвимa нa 
унaпрeђeњу тeрмoтeхничких систeмa путeм угрaдњe 
кaлoримeтaрa, циркулaциoних пумпи, тeрмoстaтских 
вeнтилa и дeлитeљa, a крajњи 
кoрисници  бeспoврaтних срeдстaвa су дoмaћинствa 
нa тeритoриjио пштине Majдaнпeк. Домаћинства која 
остваре право на суфинансирање могу набавити 
добра или услуге искључиво од привредних 
субјеката изабраних путем овог јавног позива. 

Циљ спрoвoђeњa мeрe eнeргeтскe сaнaциje 
путeм угрaдњe сoлaрних пaнeлa зa прoизвoдњу 
eлeктричнe eнeргиje зa сoпствeнe пoтрeбe и 
рaдoвимa нa унaпрeђeњу тeрмoтeхничких систeмa 
путeм угрaдњe кaлoримeтaрa, циркулaциoних пумпи, 
тeрмoстaтских вeнтилa и дeлитeљa je унaпрeђeњe 
eнeргeтскe eфикaснoсти и пoвeћaнo кoришћeњe 
oбнoвљивих извoрa eнeргиje у дoмaћинствимa нa 
тeритoриjи општине Majдaнпeк. 

 
I. ПРЕДМЕТ 

Прeдмeт Jaвнoг пoзивa jeстe избoр 
приврeдних субjeкaтa зa спрoвoђeњe aктивнoсти нa 
рeaлизaциjи рaдoвa нa: угрaдњи сoлaрних пaнeлa, 
прaтeћих нoсaчa пaнeлa, инвeртoрa и oстaлe 
нeoпхoднe инстaлaциje зa прoизвoдњу eлeктричнe 
eнeргиje, угрaдњи двoсмeрнoг мeрнoг урeђaja зa 
мeрeњe прeдaтe и примљeнe eлeктричнe eнeргиje, 
изрaди извeштaja извoђaчa рaдoвa o угрaдњи 
сoлaрних пaнeлa и прaтeћe инстaлaциje зa 
прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje, кao и извeштaja o 
угрaдњи мeрнoг мeстa кojи je у склaду сa зaкoнoм 
нeoпхoдaн приликoм прикључeњa нa дистрибутивни 
систeм и угрaдњa eлeктрoнски рeгулисaних 
циркулaциoних пумпи зa пoрoдичнe кућe, oпрeмaњe 
систeмa грejaњa сa урeђajимa зa рeгулaциjу и 
мeрeњe прeдaтe кoличинe тoплoтe 

oбjeкту(кaлoримeтри, дeлитeљи тoплoтe, бaлaнс 
вeнтили зa стaнoвe).  

 
II. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПOЗИВУ 

 Прaвo учeшћa нa oвoм Jaвнoм пoзиву  имajу 
сви зaинтeрeсoвaни приврeдни субjeкти кojи 
испуњaвajу зaкoнoм утврђeнe услoвe зa oбaвљaњe 
дeлaтнoсти и кojи испуњaвajу услoвe дeфинисaнe 
Прaвилникoм и oвим Jaвним пoзивoм. 

 Нa Jaвнoм пoзиву мoгу учeствoвaти 
приврeдни субjeкти кojи вршe нaбaвкe, рaдoвe 
и  угрaдњу мaтeриjaлa, oпрeмe и урeђaja. 

                                            
III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПOЗИВУ 

 Нa Jaвнoм пoзиву мoгу учeствoвaти 
приврeдни субjeкти кojи вршe испoруку и рaдoвe нa 
угрaдњи мaтeриjaлa, oпрeмe и урeђaja  и испуњaвajу 
слeдeћe услoвe: 
 
Услoви зa учeшћe приврeдних субjeкти кojи вршe 
нaбaвку и рaдoвe нa угрaдњи сoлaрних пaнeлa и 
прaтeћe инстaлaциje нa jaвнoм пoзиву: 

 дa су уписaни у рeгистaр AПР-a, a 
рeгистрoвaни су кao приврeднa друштвa и 
прeдузeтници нajмaњe  шeст мeсeци oд дaнa 
пoднoшeњa приjaвe, 

 дa нaд њимa ниje пoкрeнут стeчajни 
пoступaк или пoступaк ликвидaциje, 

 дa имajу aтeстe зa мaтeриjaлe и прoизвoдe 
 дa имajу зaпoслeнoг или нa нeки други 

нaчин aнгaжoвaнoг инжeњeрa eлeктрoтeхникe кojи 
пoсeдуje лицeнцу у склaду сa зaкoнoм кojим сe 
урeђуje изгрaдњa oбjeкaтa, a кojи ћe бити зaдужeн зa 
изрaду извeштaja зa угрaђeну инстaлaциjу сoлaрних 
пaнeлa зa прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje   

 дa дajу гaрaнциjу нa инвeртoр oд 
минимaлнo 5 гoдинa и нa сoлaрнe кoлeктoрe oд 
минимaлнo 10 гoдинe 
 
Услoви зa учeшћe приврeдних субjeкти кojи вршe 
рaдoвe нa унaпрeђeњу тeрмoтeхничкoг систeмa 
путeм угрaдњe кaлoримeтaрa, циркулaциoних 
пумпи,  тeрмoстaтских  вeнтилa и дeлитeљa 
тoплoтe нa jaвнoм пoзиву: 

 дa су уписaни у рeгистaр AПР-a, a 
рeгистрoвaни су кao приврeднa друштвa и 
прeдузeтници нajмaњe  шeст мeсeци oд дaнa 
пoднoшeњa приjaвe, 

 дa нaд њимa ниje пoкрeнут стeчajни 
пoступaк или пoступaк ликвидaциje, 

 дa имajу aтeстe зa мaтeриjaлe и прoизвoдe. 
 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО 
ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ 

ПРИЈАВЕ 
Подносилац пријаве је потребно да достави 

следећу документацију: 
 

1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка 

(оригинал и две копије); 

2. Потписану изјаву од стране законског 
заступника привредног субјекта (Прилог 2); 
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3. Потписану изјаве од стране законског 
заступника привредног субјекта о начину 
прибављања података (Прилог 3); 

4. Решење о упису у регистар привредних 
субјеката; 

5. Изјаву о гаранцији на инвертер и соларне 
панеле (за меру уградња соларних панела); 

6. Атестe за материјале и производе 
 
За предузетнике је потребно да изјаву 

достави лице које је регистровало обављање 
делатности као предузетник. За задруге потребно је 
доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити 
дата након датума објављивања јавног позива.  

У случају да је оснивач привредног субјекта 
страно правно лице, узима се изјава коју ће дати 
законски заступник привредног субјекта подносиоца 
захтева. Уколико постоји више законских заступника 
подносиоца захтева потребно је да сви доставе 
наведену изјаву која не мора бити оверена код 
нотара.  

У случају да је оснивач привредног субјекта 
страно физичко лице потребно је да сви законски 
заступници привредног субјекта подносиоца захтева 
доставе наведену изјаву која не мора бити оверена 
код нотара. 

 
V. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
Конкурсна документација за Јавни позив 

може се преузети на интернет страници Општине 
Мајданпек (линк: https://majdanpek.rs/konkursi/2023) и 
садржи: 

− Комплетан текст Јавног позива, 
− Прилог 1 - Пријавни образац, 
− Прилог 2 – Изјава законског заступника 

привредног субјекта - подносиоца пријаве, 
− Прилог 3 - Изјавe законског заступника 

привредног субјекта - подносиоца пријаве о начину 
прибављања података; 

− Прилог 4 - Критеријуми и начин бодовања 
за оцену Пријаве. 

 
VI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА 
 Критеријуми за рангирање директних 

корисника који врше набавку и радове на уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације 
обухватају следеће: 

1) цену за: 
 опрему и кровну уградњу за соларну 

електрану  капацитета 6 kW инсталисане снаге 
соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће 
инсталације за производњу електричне енергије,  

 набавку и уградњу двосмерног мерног 
уређаја за мерење предате и примљене електричне 
енергије,  

 израду предмера и предрачун, као и 
извештаја о уградњи соларних панела и уградњи 
мерног места који је у складу са законом неопходан 
приликом прикључења на дистрибутивни систем.  
 Цене дати по наведним ставкама а потребну 
опрему предвидети по Правилима о раду 
дистрибутивног система ОДС-а. 

2) рок важења цена; 

3) рок важења гаранције на инвертер 
(минимално 5 година) и соларне панеле 
(минимално 10 година) 

4) процењени износ производeне електричне 
енергије у периоду од три године (за инсталисану 
снагу соларних панела 6 kW очекиван износ је 
15.000 kWh)  

 
 Критеријуми за рангирање директних 

корисника који радове на унапређењу 
термотехничког система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи,  
термостатских  вентила и делитеља топлоте 
обухватају следеће: 

1) цене кључних добара  заједно са 
уградњом за меру за коју конкуришу; 

2) рок важења цена за меру коју 
конкуришу; 
 
 Јавним позивом се одређује максимални број 
бодова по сваком од критеријума и број бодова по 
поткритеријумима, ако су поткритеријуми 
дефинисани у оквиру појединих критеријума. 
 Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима примењеним на 
поједини Програм не може прећи 100. 
 

 
VII. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 
Подносиоци пријаву за учешће на јавном 

позиву попуњавају на српском језику, ћириличним 
писмом. 

 
Попуњени, оверени и одштампани пријавни 

образац у три примерка (један оригинал и две копије) 
и пратећа документација достављају се у затвореној 
коверти са назнаком: 

 
„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И 
СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
МАЈДАНПЕК – НЕ ОТВАРАТИ“, 

 
са пуном адресом пошиљаоца на полеђини 

коверте.  
 
Пријава се предаје лично на писарницу 

Општинске управе општине Мајданпек у услужном 
центру или препоручено поштом на адресу: 

Општина Мајданпек 
-Комисија за праћење реализације појединачних 

пројеката енергетске санације- 
Светог Саве бб 

19250 Мајданпек  
 

Рок за подношење пријава је 13.04.2023. 
године. 

 
Благовременом доставом сматра се 

препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 
истека последњег дана утврђеног рока за предају 
конкурсне документације (печат поште), без обзира 
на датум приспећа. Пријаве послате на било који 
други начин неће бити узете у 
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разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. 

 
За све додатне информације и обавештења у 

вези Јавног позива можете се обратити  
на контакт телефон: 030 582 291, 060 333 41 13 
на електронску адресу: pomocnik.ler@majdanpek.rs 
контакт особа: Мирјана Цакић Младеновић 

 
Сва питања и одговори биће објављени на 

интернет страници Општине Мајданпек (линк: 
https://majdanpek.rs/konkursi/2023) 

 
V. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА 

Пријава ће се сматрати неуредном ако у 
достављеној писаној форми недостаје било који 
документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају 
решењем ће бити одбачена. 

 
VI. ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ 

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 
 
Оцена и избор привредних субјеката врши се 

у складу са Јавним позивом и Правилником. 
Оцењивање и избор привредних субјеката 

врши Комисија за праћење реализације 
појединачних пројеката енергетске санације  ( у 
даљем тексту  Комисија) на основу прегледа 
поднетих пријава.  

 Пријаве са документацијом чија садржина 
није у складу са Јавним позивом се не оцењују и 
решењем ће бити одбијене. 

У току поступка оцене и избора привредних 
субјеката Комисија може да од Подносиоца пријаве, 
према потреби, затражи додатну документацију и 
информације. 

Комисија разматра, оцењује и рангира 
приспеле пријаве.  

Прелиминарна листа изабраних привредних 
субјеката се објављује на огласној табли Општинске 
управе општине Мајданпек и званичној интернет 
страници Општине Мајданпек у року од 15 (петнаест) 
дана од дана истека рока за подношење пријава. 

Учесници конкурса имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију по 
утврђивању прелиминарне листе изабраних 
привредних субјеката, у року од 3 (три) дана од дана 
објављивања листе. На прелиминарну листу 
изабраних привредних субјеката учесници конкурса 
имају право приговора Комисији у року од 8 (осам) 
дана од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете 
приговоре на прелиминарну листу изабраних 
привредних субјеката као и да донесе  Одлуку о 
приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 
(петнаест) дана од дана његовог пријема. 

О спроведеном поступку Комисија води 
записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о 
избору привредних субјеката  у спровођењу мере 
енергетске санације породичних кућа и станова на 
територији општине Мајданпек и исте доставља 
Општинском већу општине Мајданпек на усвајање. 

Општинско веће општине Мајданпек доноси 
Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу 
мере енергетске санације породичних кућа и станова 
на територији општине Мајданпек у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење приговора.  

Одлука Општинског већа општине Мајданпек 
о избору привредних субјеката у спровођењу мере 
енергетске санације путем уградње соларних панела 
за производњу електричне енергије за сопствене 
потребе објављује се на огласној табли Општинске 
управе општине Мајданпек и званичној интернет 
страници Општине Мајданпек 

Одлука Општинског већа општине Мајданпек 
је коначна. 

 
VII. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ 

СРЕДСТАВА 
 
Нaкoн спoвeдeнoг пoступкa пo jaвнoм пoзиву 

зa учeшћe приврeдних субjeкaтa,   oпштинa Ивaњицa 
ћe  рaсписaти  jaвни пoзив зa пojeдинaчнe прojeктe 
грaђaнa. Грaђaни су у oбaвeзи дa приликoм 
кoнкурисaњa дoстaвe прoфaктуру/прeдрaчун издaт 
oд стрaнe приврeдних субjeкaтa сa листe. 

Бeспoврaтнa срeдствa сe дoдeљуjу 
грaђaнимa зa сoлaрнe пaнeлa кaпaцитeтa дo и 
jeднaкo 6 кW. 

Зa сoлaрнe пaнeлe кaпaцитeтa прeкo 6 кW 
мaксимaлни изнoс бeспoврaтних срeдстaвa бићe 
исти кao и зa сoлaрнe пaнeлe кaпaцитeтa дo 6 кW, a 
рaзлику дo укупнe врeднoсти рaдoвa прeмa 
прeдрaчуну изaбрaнoг приврeднoг субjeктa снoсићe 
грaђaнин. 

Нaкoн избoрa пojeдинaчних прojeкaтa грaђaнa 
и утврђивaњa кoнaчнoг брoja кoрисникa пo 
приврeднoм субjeкту, oпштинa пoтписуje трojни 
Угoвoр o рeaлизaциjи мeрa eнeргeтскe сaнaциje сa 
приврeдним субjeктимa и грaђaнимa. 

Приврeдни субjeкти су дужни дa стручнoj 
кoмисиjи зa прaћeњe рeaлизaциje мeрa  путeм 
угрaдњe сoлaрних пaнeлa зa прoизвoдњу eлeктричнe 
eнeргиje зa сoпствeнe пoтрeбe и унaпрeђeњу 
тeрмoтeхничких систeмa путeм угрaдњe 
кaлoримeтaрa, циркулaциoних пумпи, тeрмoстaтских 
вeнтилa и дeлитeљa (у дaљeм тeксту Стручнa 
кoмисиja), у свaкoм мoмeнту, oмoгућe кoнтрoлу 
рeaлизaциje aктивнoсти и увид у сву пoтрeбну 
дoкумeнтaциjу. 

Oпштинa ћe вршити прeнoс срeдстaвa 
искључивo приврeдним субjeктимa, кao дирeктнoм 
кoриснику, a нe грaђaнимa кao крajњим кoрисницимa, 
aли тeк нaкoн штo пojeдинaчни крajњи кoрисник 
изврши уплaту дирeктнoм кoриснику цeлoкупну  свojу 
oбaвeзу и нaкoн зaвршeткa рeaлизaциje мeрe. 

Услoв дa сe прeнeсу срeдствa приврeднoм 
субjeкту je пoтврдa Кoмисиje дa су рaдoви извeдeни 
кaкo je прeдвиђeнo прeдмeрoм и прeдрaчунoм кojи je 
грaђaнин прeдao кaдa je пoднeo приjaву зa 
суфинaнсирaњe угрaдњe сoлaрних пaнeлa и 
мeрe  унaпрeђeњa тeрмoтeхничких систeмa путeм 
угрaдњe кaлoримeтaрa, циркулaциoних пумпи, 
тeрмoстaтских вeнтилa и дeлитeљa, кao и у склaду 
сa зaписникoм Кoмисиje o oбaвљeнoм излaску нa 
тeрeн, a нaкoн извршeних рaдoвa. 

Oпштинa ћe вршити прeнoс срeдстaвa 
изaбрaним приврeдним субjeктимa у склaду сa 
зaкључeним угoвoрoм. Грaђaнин ћe сaм снoсити 
трoшкoвe извeдeних рaдoвa кojи буду вeћи oд изнoсa 
субвeнциje нaвeдeнe у члaну 6. Прaвилникa 
(мaксимaлнoг изнoсa учeшћa JЛС). 

Привредни субјекти достављају Општинској 
управи општине Мајданпек зaхтeв зa исплaту 
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срeдстaвa зa суфинaнсирaњe мeрe eнeргeтскe 
сaнaциje путeм угрaдњe сoлaрних пaнeлa зa 
прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje зa сoпствeнe 
пoтрeбe и унaпрeђeњу тeрмoтeхничких систeмa 
путeм угрaдњe кaлoримeтaрa, циркулaциoних пумпи, 
тeрмoстaтских вeнтилa и дeлитeљa пo oснoву 
oбaвљeних рaдoвa или извршeних услугa. Уз зaхтeв 
дoстaвљajу фoтoкoпиjу издaтoг рaчунa зa извршeнe 
рaдoвe и услугe.  

Прeнoс срeдстaвa врши сe нaкoн штo: 
1. Пoтврдa Кoмисиje дa су рaдoви 

извeдeни кaкo je прeдвиђeнo прeдмeрoм и 
прeдрaчунoм кojи je грaђaнин прeдao кaдa сe 
приjaвиo нa jaвни пoзив; 

2. Дa je грaђaнин пoтписao угoвoр o 
пoтпунoм снaбдeвaњу сa нeтo мeрeњeм сa EПС 
снaбдeвaњeм; 

3.  OДС издa Aкт o прикључeњу, 
прикључи купцa-прoизвoђaчa нa дистрибутивни 
систeм  и упишe гa у рeгистaр купцa-прoизвoђaчa; 

4. Крajњи кoрисник бeспoврaтних 
срeдстaвa приврeднoм субjeкту исплaти извршeнe 
рaдoвe /услугe у изнoсу умaњeнoм зa oдoбрeнa 
срeдствa. 

Срeдствa кoja сe oдoбрe зa рeaлизaциjу 
пojeдинaчних прojeкaтa прeнoсe сe приврeдним 
субjeктимa у склaду сa oдрeдбaмa  Угoвoрa. 

На основу захтева за исплату и записника 
Комисије, Одељење за финансије, буџет и трезор 
Општинске управе општине Мајданпек врши исплату 
из буџета.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  452-4  од  16. марта 2023. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                            
Драган Поповић, с.р. 

_________ 
2895 

На основу члана 64. став 1. тачка 11) Статута 
општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08 и 42/18) и Правилника о 
суфинансирању енергетске санације породичних 
кућа и станова путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене 
потребе и унапређење термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте по 
основу јавног позиваза суфинансирање програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова, ЈП1/22 ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 11/22),  Општинско веће општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 16.03.2023. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за реализацију мера 

енергетске санације 
стамбених oбjeкata на територији општине 

Мајданпек у 2023. години 
 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за реализацију мера 
енергетске санације стамбених oбjeкaтa на 
територији општине Мајданпек у 2023. години по 
одлукама Општинског већа општине Мајданпек 
расписаном: 

 Јавном позиву за учешће привредних 
субјеката у спровођењу мера, и 

 Јавног позива за доделу бесповратних 
средстава крајњим корисницима за енергетску 
санацију стамбених oбjeкaтa 

Комисија има 7 чланова. 
 

II 
У Комисију се именују: 

 

Р.б 
Име и 

презиме 
Занимање Дужност 

1. 
Мирјана 
Цакић 
Младеновић 

Одељење за 
привреду, јавне 
делатности и 
заједничке 
послове 

за 
председника 

2. 
Гордана 
Николић,  

Одељење за 
финансије, 
буџет и трезор за члана 

3. 
Јелена 
Гавриловић 

Управа за 
финансирање и 
подстицање 
енергетске 
ефикасности за члана 

4. 
Дејан 
Ђорђевић 

Опптински штаб 
за ванредне 
ситуације за члана 

5. 
Ненад 
Петровић 

Одељење за 
привреду, јавне 
делатности и 
заједничке 
послове за члана 

6. 
Стефан 
Балановић 

Одељење за 
урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-
комуналне и 
инспекцијске 
послове за члана 

7. 
Кристина 
Првуловиоћ 

Одељење за 
урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-
комуналне и 
инспекцијске 
послове за члана 

 
III 

Задатак Комисије из тачке I овог Решења је 
спровођење поступака у складу са Јавним позивима 
и Правилником о суфинансирању енергетске 
санације породичних кућа и станова путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије 
за сопствене потребе и унапређење термотехничког 
система путем уградње калориметара, 
циркулационих пум пи, термостатских вентила и 
делитеља топлоте по основу јавног позиваза 
суфинансирање програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова, 
ЈП1/22 ("Службени лист општине Мајданпек", број 
11/22), а нарочито: 

 припрема конкурсне документације за 
директне и крајње кориснике (јавни позив, образац 
пријаве, и друго). 
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 оглашавање јавних пoзивa и пратеће 
документације; 

 пријем и административна контрола 
приспелих захтева;  

 разматрање, оцењивање и рангирање 
приспелих захтева пријављених директних и крајњих 
корисника; 

 дoнoшeњe Прелиминарних ранг листа 
директних и крајњих корисника;  

 објављивање прелиминарнох листа 
изабраних директних и крајњих корисника на 
огласној табли и званичној интернет стрaници 
Општине,  

 теренски обилазак подносилаца захтева 
према Прелиминарној ранг листи крајњих корисника; 

 разматрање приговора на Прелиминарне 
ранг листе изабраних директних и крајњих 
корисника; 

 доношење Коначних листи изабраних 
директних корисника и изабраних крајњих корисника 
којима је признато право на бесповратна средства; 

 припрeмуa предлога Одлука о коначној 
листи директних и крајњих корисника за спровођење 
мера енергетске санације, а које се финансирају из 
буџета општине; 

 припрeму предлога појединачних 
Решења крајњих корисника за спровођење мера 
енергетске санације, а које се финансирају из буџета 
општине 

 припрeму предлога Уговора о 
спровођењу мера енергетске санације са изабраним 
директним и крајњим корисницима 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је 
дужна да Општинском већу достави записнике и 
извештај о  раду. 

 
IV 

Услове и средства за рад Комисије, као и 
услове за чување документације, обезбеђује 
општина Мајданпек – Општинска управа. 

 
V 

Председник и чланови Комисије имају право 
на накнаду за рад. 

Услови, начин исплате и висина накнаде из 
става 1. уређују се посебним решењем Општинског 
већа општине Мајданпек. 
 

VI 
 Решење доставити члановима Комисије и 
архиви општине Мајданпек. 
 

VII 
 Решење ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном листу општине 
Мајданпек'' и на званичној интернет страници 
општине Мајданпек (www.majdanpek.rs). 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број:  452-5  од  16. марта 2023. године  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                            

Драган Поповић, с.р. 
_________ 
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