
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1906 

На основу члaна 29. и 30. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама ("Службени 
гласник Републике Србије", број 88/11, 15/16 и 
104/16), члана 9. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник Републике 
Србије '', број 88/11, 46/14, 104/16 и 95/18) и члана 
64. Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), 
Општинско веће општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 14. фебруара 2019. године,  донело 
је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању чланова Стручног тима за 
реализацију пројекта јавно-приватног 

партнерства  
без елемената концесије 

 
I 

 У Стручни тим за реализацију Пројекта 
рационализације и одржавања јавног осветљења 
на територији општине Мајданпек (у даљем 
тексту: Стручни тим) именују се следећи чланови: 
 

1. Данијел Стојановић, мастер инж. 
електротехнике (члан Општинског већа) за 
председника, 

 
2. Иван Грмуша, дипл. инж. грађевине 

(шеф Одељења за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне и инспекцијске послове) за 
члана, 

 
3. Љиљана Васиљевић, дипл. правник 

(шеф Одељења за правне и опште послове) за 
члана, 

 
4. Гордана Николић, дипл. економиста 

(службеник за јавне набавке) за члана, 
 
5. Дејан Младеновић, спец. струк. инж. 

машинства, (в.д. директора ЈП за грађевинско 
земљиште и путеве општине Мајданпек) за члана. 

 
II 

 Задаци Стручног тима су:  

1. пружање стручне помоћи јавном телу при 
припреми потребних анализа, односно студија 
оправданости давања концесије, при припреми и 
изради услова и конкурсне документације, правила и 
услова за оцену понуђача и примљених понуда, као и 
критеријума за избор понуде; 

2. прегледање и оцена пристиглих понуда; 

 

 

 

 

 

 

3. утврђивање предлога одлуке о избору 
најповољније понуде за давање концесије или предлога 
одлуке о поништају поступка давања концесије и 
образложење тих предлога;  

 
4. обављање осталих послова потребних за 

реализацију поступка давања концесије. 
 

III 
 Стручни тим о свом раду води записник и 
сачињава друга документа која потписују сви чланови 
стручног тима. 
 

IV 
  Овo Решење ступа на снагу даном 
доношења.  

V 
Решење објавити у "Службеном листу 

општине Мајданпек". 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број:  06 – 14/4  од  14. фебруара 2019. године 

  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
____________ 

1907 
На основу члана 17. Закона о јавном 

информисању и медијима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 83/14, 58/15 и 12/16), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
127/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), 
Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2019. 
годину (''Службени лист општине Мајданпек'', број 
41/18) и члана 3. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 16/16 и 8/17), Општинско 
веће општине Мајданпек, на седници одржаној 
дана 14. фебруара 2019. године, донело је  

 
О Д Л У К У 

о распоређивању средстава за остваривање 
јавног интереса у области јавног 

информисања  
 намењених пројектном суфинансирању у 

2019. години 
 

Члан 1. 
Одлуком о буџету општине Мајданпек за 

2019.годину („Службени лист општине мајданпек“ 
број 41/18) у оквиру 

 Раздела 4, Глава 4.01 – 
ОПШТИНСКА УПРАВА,  
 

 
 

ГОДИНА: XII 
 

БРОЈ: 4 
 

18. фебруар 2019. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 

Програмска класификација 1201/ 1201-
0004 

ПА: Остваривање и унапређивање 
јавног интереса у области јавног 
информисања,  

Функција 830 – Услуге емитовања и 
штампања 

Позиција 123, Економска класификација 
423 – Услуге по уговору 

предвиђена су средства у укупном износу 
од 2.500.000,00 динара за остваривање јавног 
интереса у области јавног интереса намењена 
пројектном суфинансирању. 

 
Члан 2. 

Средства из тачке члана 1. ове Одлуке 
распоређују се за: 

1) суфинансирање пројеката јавног 
информисања на територији општине Мајданпек и 
Републике Србије, а који су значајни за 
остваривање јавног интереса, и то: 

1.1. путем производње штампаних 
медијских садржаја - 10% укупних средстава 
....................................... 250.000,00 динара; 

1.2. путем производње медијских садржаја 
(радио и телевизијски програми, електронска 
издања медија и самостална електронска издања 
- уређивачки обликоване интернет странице и 
интернет портали) - 87 % укупних средстава 
......................... 2.175.000,00 динара; 

2) за појединачна давања у складу са 
чланом 17. став 2. Закона о јавном информисању 
и медијима -  3 % укупних средстава 
....................................... 75.000,00 динара; 
 

Члан 3. 
Средства из члана 2. став 1. тачка 1). ове 

Одлуке распоредиће на основу јавног конкурса 
који расписује Општинско веће општине 
Мајданпек. 

Средства из члана 2. став 1. тачка 2). ове 
Одлуке распоредиће се посебним актом 
Општинског већа општине Мајданпек, у форми 
решења, у складу са Законом и правилима о 
додели  државне помоћи и заштити конкуренције, 
без дискриминације. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном листу 
општине Мајданпек'' и на званичној интернет 
страници Општине Мајданпек www.majdanpek.rs. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-14/5 од  14. фебруара 2019.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
____________ 

1908 
На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 127/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/18), члана 64. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 

број 7/08 и 42/18) и члана 22. став 3. и 4. 
Правилника о суфинансирању пројеката  

 
за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 16/16 и 8/17), а у вези Јавног 
конкурса за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања за општину мајданпек у 2019. 
години (''Службени лист општине Мајданпек'', број 
4/19), Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 14. фебруара 2019. 
године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о одређивању секретара Комисије за 

оцењивање пројеката у области јавног 
информисања 

 

I 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ Дијана Јовановић, 
запослена у Кабинету Председника општине 
Општинске управе општине Мајданпек, као 
секретар Комисије за оцењивање пројеката у 
области јавног информисања (у даљем 
тексту:Комисија). 

II 
 Секретар комисије није члан Комисије. 
 

III 
Задатак Секретара комисије је обaвљaњe 

aдминистрaтивнo-тeхничких и 
других пoслoвa зa пoтрeбe Кoмисиje током 
спровођења поступка Јавног конкурса за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања за 
општину Мајданпек у 2019.години. 

 

IV 
Овo Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Мајданпек“ и на званичној интернет 
страници Општине Мајданпек www.majdanpek.rs. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 14/7  од  14. фебруара 2019. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
____________ 

1909 
На основу члана 4. и 7. Правилника о 

начину, поступку и критеријумима за избор 
програма и пројеката удружења који су од јавног 
интереса за општину Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/18), члaнa 6. Урeдбe о 
средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују 
удружења ("Службени гласник Републике Србије", 
број 16/18) и члана 64. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08 и 42/18), Општинско веће општине 
Мајданпек, на седници одржаној 14.02.2019. 
године, донело је 

О Д Л У К У 
о утврђивању текста и објављивању јавног 
конкурса за финансирање/суфинансирање 

програма-пројеката удружења који су од јавног  
интереса за Општину Мајданпек 

у 2019. години 
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I 

Утврђује се текст Јавног конкурса за 
финансирање/суфинансирање програма-
пројеката удружења који су од јавног интереса за 
Општину Мајданпек у 2019. години, који је 
одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни 
део. 

 
II  

Ову одлуку и конкурс из тачке I објавити у 
''Службеном листу општине Мајданпек'', на 
интернет страници општине Мајданпек и на 
огласној табли Општинске управе Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 - 14/8  од  14. фебруара 2019. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Драган Поповић, с.р. 

____________ 
1910 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
основу члана 4. Правилника о начину, поступку и 
критеријумима за избор програма и пројеката 
удружења који су од јавног интереса за општину 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/18), објављује 
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С  
за финансирање/суфинансирање програма 
рада-пројеката удружења који су од јавног  

интереса за општину Мајданпек  
у 2019. години 

 
Позивају се удружења, са седиштем на 

територији  општине Мајданпек да пријаве 
програм рада-пројекат који је од јавног интереса 
за локалну заједницу у циљу избора удружења 
којима ће бити додељена финансијска средства 
из буџета општине Мајданпек за 2019. годину за 
њихову реализацију. 

 
За општину Мајданпек, у складу са 

законом, нарочито се сматрају од јавног интереса 
програми рада/пројекти који се реализују у 
области:  

 Социјалне и здравствене заштите 
 Друштвене бриге о деци и младима 
 Бриге о старима 
 Заштите лица са инвалидитетом  
 Заштите и промовисања људских и 

мањинских права  
 Подстицања образовања, науке, 

културе, спорта 
 Заштите животне средине 
 Заштите животиња 
 Очувања културне баштине, народног 

стваралаштва 
 Неговања историјских тековина 
 
Право подношења пријаве имају 

удружења, које испуњавају следеће услове:  
 да су регистроване на територији 

Општине, односно на овом подручју имају 
седиште и делују као општинске, међуопштинске, 
регионалне или републичке.;  

 активно делују најмање 6 месеци од 
дана расписивања јавног конкурса;   

 располажу капацитетима за реализацију 
програма-пројекта  

 имају усвојен програм рада са 
финансијским планом за 2019.годину;  

 имају усвојен Статут са утврђеним 
областима деловања; 

 да су оправдали средства из буџета 
Општине, уколико су им била одобрена за 
реализацију програма рада и пројеката током 
2018.године;  

 да се удружење не финансира по другим 
основама из буџета општине Мајданпек за 
предметне активности. 
 

Средстава за финансирање/суфинансирање 
програма рада-пројеката удружења су планирана  
Одлуком о буџету општине Мајданпек за 
2019.годину ("Службени лист општине Мајданпек", 
бр. 41/18) у оквиру:   

 Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА 
УПРАВА,  

Програмска класификација 0602/ 0602-
0001 

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 
УПРАВЕ  

ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина,  

Позиција 49, Економска класификација 
481 – Дотације осталим непрофитним 
институцијама  

у укупном износу од 8.000.000,00 динара  
 

Удружења могу да конкуришу за 
финансијска средства, и то за: 

1) реализацију Програма рада 

новоформираних удружења за 2019.годину  

2) реализацију Програма рада 

удружења за 2019.годину  

3) реализацију пројекта 
 
Напомене: 

 новоформирана удружења – 
удружења која су најмање 6 месеци а најкасније 
годину дана од дана објављивања Јавног 
конкурса, у складу са позитивном законском 
регулативом, регистрована на територији 
Општине, односно на овом подручју имају 
седиште и делују као општинске, међуопштинске, 
регионалне или републичке. 

 пројекат  - програм чија реализација 
траје најдуже годину дана у формалном смислу 
може бити означен и називом пројекат 

  
 Износ финансијских средстава која се 
додељују по Конкурсу за реализацију активности 
којима се остварује јавни интерес у области: 

 Заштите и промовисања људских и 
мањинских права  

 Подстицања образовања, науке, 
културе, спорта 

 Заштите животне средине 
 Заштите животиња 

 Неговања историјских тековина 
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1) до 100% износа средстава за које се 

подноси пријава, а максимално 80.000 динара за 

новоформирана удружења; 

2) до 80% износа средстава за које се 

подноси пријава, а максимално 150.000 динара; 

3) до 50% од укупног буџета пројекта а 

максимално 350.000 динара. 
 
 Износ финансијских средстава која се 
додељују по Конкурсу за реализацију активности 
којима се остварује јавни интерес у области: 

 Социјалне и здравствене заштите 
 Друштвене бриге о деци и младима 
 Бриге о старима 
 Заштите лица са инвалидитетом  

 

1) до 100% износа средстава за које се 

подноси пријава, а максимално 100.000 динара за 

новоформирана удружења; 

2) до 80% износа средстава за које се 

подноси пријава, а максимално 200.000 динара; 

3) до 50% од укупног буџета пројекта а 

максимално 350.000 динара. 
 
 Износ финансијских средстава која се 
додељују по Конкурсу за реализацију активности 
којима се остварује јавни интерес у области: 

 очувања културне баштине, народног 
стваралаштва 

 

1) до 100% износа средстава за које се 

подноси пријава, а максимално 250.000 динара за 

новоформирана удружења; 

2) до 80% износа средстава за које се 

подноси пријава, а максимално 500.000 динара; 

3) до 50% од укупног буџета пројекта а 

максимално 350.000 динара. 
 

Општина Мајданпек задржава право о 
одређивању висине финансијских средстава за 
доделу удружењима из буџета општине Мајданпек 
за 2019. годину. 
 

Општина Мајданпек задржава право да не 
додели сва расположива средства. 
 

Образац пријаве, Смернице за 
подносиоце пријава и Критеријуми за одабир 
могу се преузети сваког радног дана од 9 до 15 
часова у Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове Општинске управе у 
Мајданпеку (писарница) или у електронској форми 
са званичне интернет презентацији општине 
Мајданпек (www.majdanpek.rs).  

 
Пријаве се достављају у затвореној 

коверти на писарницу Општине Мајданпек или 
поштом на адресу: 

 
Општина Мајданпек 

- Комисија за вредновање и праћење 
реализације програма рада/пројеката 

удружења 

 
Светог Саве бб 

Мајданпек 19250 
 

са назнаком: 
„Конкурс за финансирање/суфинансирање  

програма рада-пројеката удружења у 
2019.години 

– НЕ ОТВАРАТИ“. 
 

Пријаве достављене е-маилом и факсом 
неће бити разматране.  
 

Крајњи рок за достављање пријава је 
05.03.2019.год. до 15 часова.   
 

Пријаве које пристигну након истека овог 
рока или имају поштански печат након овог рока, 
неће бити разматране. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број:  06 - 14/8  од  14. фебруара 2019. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
____________ 

1911 
На основу члана 8. Правилника о начину, 

поступку и критеријумима за избор програма и 
пројеката удружења који су од јавног интереса за 
општину Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/18), члaнa 8. Урeдбe о 
средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују 
удружења ("Службени гласник Републике Србије", 
број 16/18) и члана 64. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08 и 42/18), Општинско веће општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 14. 
фебруара 2019. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за вредновање и 

праћење реализације  
програма рада/пројеката удружења 

 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за вредновање и 
праћење реализације програма рада/пројеката 
удружења, поднетих на Јавни конкурс за 
финансирање/суфинансирање програма рада-
пројеката удружења који су од јавног  интереса за 
Општину Мајданпек у 2019.години расписан 
Одлуком Општинског већа општине број 06-14/8 
од 14.02. 2019.године. 

Комисија има 5 чланова. 
 

II 
У Комисију се именују: 

  Име и презиме Дужност 

1. Mилoш Joвaнoвић , за председника 

2. Maркo Toдoрoвић , за члана 

3. Биљaнa Вaсoвић , за члана 

4. Гoрдaнa Никoлић , за члана 

5. Mирjaнa Цaкић Mлaдeнoвић , за члана 
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III 

Задатак Комисије из тачке I овог Решења 
је спровођење поступка у складу са Јавним 
конкурсом за финансирање/суфинансирање 
програма рада-пројеката удружења који су од 
јавног  интереса за Општину Мајданпек у 
2019.години, као и Правилником о начину, 
поступку и критеријумима за избор програма и 
пројеката удружења који су од јавног интереса за 
општину Мајданпек. 
 

IV 
 Решење доставити члановима Комисије и 
архиви Општине Мајданпек. 
 

V 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено на званичној 
интернет страници општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs)  и "Службеном листу општине 
Мајданпек“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број:  06 -14/9  од  14. фебруара 2019. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
____________ 

1912 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 14. фебруара 2019. 
године, на основу члана 64. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08 и 42/18), члана 18, 26. и 27. Закона о 
јавној својини (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 72/11, 88/13 и 105/14), као и чланова 
3. и 4. Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 3/15) и 
захтева Дома здравља ''Др Верољуб Цакић'' 
Мајданпек, број 287 и 278 од 12.02.2019. године, 
донело је 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 Даје се сагласност Дому здравља ''Др 
Верољуб Цакић'' Мајданпек за издавање у закуп 
пословног простора – кабинет за ултразвучну 
дијагностику, који се налази у приземљу зграде 
Дома здравља у улици Капетанска број 30 у 
Мајданпеку и организацијоној јединици Дома 
здравља у Доњем Милановцу, пословни простор у 
улици Краља Петра I бб у Доњем Милановцу. 
 

II 
 Пословни простор из тачке I ове одлуке 
издавао би се двапут месечно, сваке друге суботе 
акредитивној приватној здравственој установи, 
клиници или поликлници, која је специјализована 
за обављање ултразвучне дијагностике и то за 
све врсте прегледа које је могуће обавити овом 
методом. 
 

III 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
 Одлуку доставити: Дому здравља ''Др 
Верољуб Цакић'' Мајданпек и архиви СО 
Мајданпек.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 14/10  од  14. фебруара 2019. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                      Драган Поповић, с.р. 
_________ 
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