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На основу члана 17. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник
Републике Србије“, број 83/14, 58/15 и 12/16),
члана
64.
Статута
општине
Мајданпек
(„Службени лист општине Мајданпек“ бр. 7/08),
Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2017.
годину („Службени лист општине Мајданпек“ број
43/16) Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 30. јануара 2017. године,
донело је
Одлуку
о распоређивању средстава
за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања намењених пројектном
суфинансирању у 2017. години
I
Средства билансирана у Одлуци о
буџету општине Мајданпек за 2017. годину,у
Разделу 15. Глава 6. Програма 13 - Развој
културе
и
информисања,
програмске
класификације
1201-0004,
функције
830,
економске класификације 423-услуге по уговору,
намењена јавном информисању, у укупном
износу од 1.500.000 динара, распоређују се за:
1.суфинансирање
пројекта
јавног
информисања на територији општине Мајданпек
и Републике Србије, који су значајни за
остваривање
јавног
интереса,
путем
производње
штампаних
медијских
садржаја.........................300.000 динара, односно
20,00
%
укупних
средстава
намењених
пројектном финансирању јавног информисања;
2.суфинансирања
пројекта
јавног
информисања на територији општине Мајданпек
и Републике Србије, који су значајни за
остваривање јавног интереса,
путем
производње медијских садржаја радио и
телевизијског програма, електронских издања
тих
медија
и
самостална
електронских
издања(уређивачки
обликованих
интернет
страница
и
интернет
портала)
.........................................1.130.000
динара,
односно 75,33 % укупних средстава намењених
пројектном финансирању јавног информисања;
3.
појединачна давања у складу са
чланом 30, 31. и 32. Закона о јавном
информисању и медијима...........................70.000
динара, односно 4,67% укупних средстава
намењених пројектном финансирању јавног
информисања.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

II
Средства из тачке I ове Одлуке
распоредиће се за:
- средства из тачке I став 1. тачке 1. и 2.
ове Одлуке, решењем које доноси Председник
општине Мајданпек, на предлог конкурсних
комисија по спроведеном поступку јавног
конкурса, на субјекте
(правна
лица
и
предузетнике који се баве производњом
медијских садржаја) и
- средства из тачке I став 1. тачке 3. ове
Одлуке, решењем Општинског већа општине
Мајданпек, за појединачна давања, у складу са
Законом о јавном информисању и медијима.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
БРОЈ: 06 – 2/8 од 30. јануара 2017. године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
1499
На основу члана 19. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник
Републике Србије“, број 83/14, 58/15 и 12/16),
члана
64.
Статута
општине
Мајданпек
(„Службени лист општине Мајданпек“ број 7/08) и
Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2017.
годину („Службени лист општине Мајданпек“ број
43/16) Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 30. јануара 2017. године,
донело је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног Конкурса за
суфинансирање проjеката за остваривање
јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине
Мајданпек
у 2017. години
Члан 1.
Одлуком о буџету општине Мајданпек за
2017.
годину
(„Службени
лист
општине
Мајданпек“ број 43/16) опредељена су средства
за јавно информисање на територији општине
Мајданпек у укупном износу од 1.500.000 динара.
Члан 2.
Средства предвиђена чланом 1. ове
Одлуке расподељују се за:
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1.суфинансирање
пројекта
јавног
информисања на територији општине Мајданпек
и Републике Србије, који су значајни за
остваривање
јавног
интереса,
путем
производње
штампаних
медијских
садржаја........................300.000 динара, односно
20,00
%
укупних
средстава
намењених
пројектном финансирању јавног информисања;
2.суфинансирања
пројекта
јавног
информисања на територији општине Мајданпек
и Републике Србије, који су значајни за
остваривање јавног интереса,
путем
производње медијских садржаја радио и
телевизијског програма, електронских издања
тих медија и самосталних електронских издања
(уређивачки обликованих интернет страница и
интернет
портала)
........................................................1.130.000
динара, односно 75,33 % укупних средстава
намењених пројектном финансирању јавног
информисања;
3.

појединачна давања у складу са
чланом 30, 31. и 32. Закона о јавном
информисању
и
медијима.............................................70.000
динара, односно 4,67 % укупних средстава
намењених пројектном финансирању јавног
информисања.
Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. став 1.
тачка 1) и 2) ове одлуке расписује се конкурс у
облику јавног позива за пројекте производње
медијских садржаја.
Јавни позив за учешће на конкурсу биће
објављени на званичној интернет адреси
општине Мајданпек, www.majdanpek.rs и у новини
која се дистрибуира на подручју општине
Мајданпек - "Тимочке новине".
Јавни позив садржи и јавни позив
новинарским и медијским удружењима и
медијским стручњацима заинтересованим за рад
у комисијама за предлагање чланова комисија.
Члан 4.
Конкурсом ће бити објављен јавни позив
новинарским и медијским удружењима и
медијским стручњацима заинтересованим за рад
у Комисији за оцену пројеката за расподелу
средстава у области јавног информисања ради
остваривања јавног интересау 2017. години у
општини Мајданпек, за предлагање чланова
комисија.
Комисије ће имати 3 члана, а ако има
више од 50 пријава на конкурс имаће 5 чланова,
од којих се већина бира из редова предлога
новинарских и медијских удружења, а део из
редова независних стручњака за медије и
медијских радника који нису у сукобу интереса и
не обављају јавну функцију.
Члан 5.
Јавни позив за учешће на конкурсу, поред
осталог, садржи:
 намену средстава за остваривање јавног
интереса и њихов износ;
 право учешћа на конкурсу;
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 критеријуме за учешће на конкурсу;
 рокове у којима се спроводи конкурс;
 називе обавезне документације коју
подноси подносилац пројекта.
 јавни позив медијским удружењима и
стручњацима за пријављивање кандидата за
чланове комисија.
Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу
и припрему документације, за Комисију за оцену
пројеката за расподелу средстава у области
јавног информисања ради остваривања јавног
интереса у 2017. години у општини Мајданпек,
обавља Општинска управе општине МајданпекОдељење за привреду, јавне делатности и
заједничке послове.
Општинско веће општине Мајданпек
одређује лице које ће обављати послове
секретара Комисије.
Секретар Комисије није члан комисије.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у
„Службеном листу општине
Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 2/9 од 30. јануара 2017. године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
1500
Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 30. јануара 2017. године,
на основу члана 141. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Србије“, број
10/16) и члана 39. Статута општине Мајданпек
(„Службени лист општине Мајданпек“, број 7/08),
донело је
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника
о категоризацији и расподели буџетских
средстава спортским организацијама
(клубовима и удружењима) општине
Мајданпек
Члан 1.
У Правилнику о категоризацији и
расподели
буџетских
средства
спортским
организацијама
(клубовима и удружењима)
општине Мајданпек („Службени лист општине
Мајданпек“, број 2/16), у члану 5. после става 1.
додаје се став 2. који гласи:
„Основни критеријуми категоризације
спортских удружења у коначном збиру, учествују
са 50% укупних трошкова.“
Члан 2.
У члану 7. после става 1. додаје се став
2. који гласи:
„Критеријуми категоризације спортских
удружења, из члана 6. овог Правилника, у
коначном збиру учествују са 50% укупних
трошкова.“
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Члан 3.
У члану 10. у делу 3. Ранг такмичења,
реченица испод табеле мења се и гласи:
„У случају да у екипном спорту има само
5 нивоа такмичења, максималан број бодова са
умањује за 10%, ако има 4 нивоа за наредних
10% итд. У појединачним спортовима, ако посоји
само 2 нивоа такмичења, број бодова се умањује
за 20%, а ако има само један ниво такмичења,
број бодова се умањује за 40% од маскималног
броја бодова.“
У делу 4. Постигнути резултати, у
приложеној табели у делу „Освојена титула
(сениори – јуниори) речи „+ 5 бодова“ замењују
се речима:
„ + 100 бодова за освојено прво место на
крају такмичења; + 25 бодова за освојено прво
место после првог дела сезоне (тзв. „јесења
титула“)“
У делу 4. Постигнути резултати,
реченица испод прве приложене табеле мења се
и гласи:
„У случају да у екипном спорту има само
5 нивоа такмичења, максималан број бодова се
умањује за 10%, ако има 4 нивоа за наредних
10% итд.“
Члан 4.
У члану 11. после става 1. додаје се став
2. који гласи:
„Уколико на територији једне месне
заједнице постоје два или више клубова из исте
спортске дисциплине (исте врсте спорта), износ
добијен након категоризације за финансирање
ових спортских клубова умањује се за половину,
а тако добијена средства користе се за
финансирање осталих спортских клубова са
територије општине Мајданпек.
Уколико се ради о клубовима који
седиште имају у различитим засеоцима исте
месне заједнице неће се применити умањење из
претходног става.“
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеним листу
општине Мајданпек.“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 - 2/13 од 30. јануара 2017. године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
1501
На основу члана 12. Закона о јавним
службама
(''Службени
гласник
Републике
Србије'',број 42/91, 71/94, 79/05 и 83/05), члана 4.
став 2 Одлуке о стварању услова за бољу
доступност и приступачност у коришћењу
здравствене заштите на територији општине
Мајданпек ("Службени лист општина," број: 4/13,
10/13, 10/14 и 6/15) и члана 64 став 1. тачке 2.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек," број 7/08), Општинско веће
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општине Мајданпек, на седници одржаној дана
30. јануара 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм о
стварању услова за бољу доступност и
приступачност у коришћењу
здравствене
заштите на територији општине Мајданпек за
2017. годину, који је предложиo директор Дома
здравља "Др Верољуб Цакић" Мајданпек
(Програм заведен у Дому здравља "Др Верољуб
Цакић" под бројем: 2246 од 28.11.2016. године).
II
Средства за остваривање Програма о
стварању услова за бољу доступност и
приступачност у коришћењу
здравствене
заштите на територији општине Мајданпек за
2017. годину, билансирана су Одлуком о буџету
општине Мајданпек за 2017. годину (члан 9.
Раздео 6. Глава 1. на програмској класификацији
1801-0001).
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општинe Мајданпек ".
IV
Решење доставити:
- Дому здравља "Др Верољуб Цакић"
Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022-1 од 30. јануара 2017. године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
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