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На основу члана 160. став 5. Зaкoнa o рудaрству и гeoлoшким истрaживaњимa ("Службeни глaсник Републике
Србије", број 101/15) и члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08),
Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 06. марта 2017. године донело је
ПРОГРАМ МЕРА
за унапређење услова живота локалне заједнице
на територији општине Мајданпек за 2017.годину
I
Програмом мера за унапређење услова живота локалне заједнице на територији општине Мајданпек за 2017.
годину (у даљем тексту: Програм) врши се расподела средстава остварених од нaкнaдe по основу кoришћeња
минeрaлних сирoвинa, за експлоатацију која се врши на територији општине Мајданпек у 2017.години, а у циљу
унапређења и побољшања услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и
других објеката у циљу побољшања услова живота.
II
Средства остварена од нaкнaдe по основу кoришћeња минeрaлних сирoвинa, за експлоатацију која се врши
на територији општине Мајданпек у 2017.години, планирана су Одлуком о буџету општине Мајданпек за 2017.годину
("Службени лист општине Мајданпек", бр. 43/2016) као приход од имовине - Накнада за коришћење минералних
сировина у укупном износу од 134.735.257,00 динара и пренета средства из претходне године у износу од
35.000.000,00 динара, што у укупном збиру даје износ од 169.735.257,00 динара.
Распоред средстава је у буџету општине Мајданпек за 2017.годину приказан у оквиру:
 Раздела 4, 1102 – ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
 Раздела 7, 0701 – ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
 Раздела 9, 0602 – ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ
 Раздела 10, 0101 – ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
 Раздела 11, 1101 – ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
 Раздела 12, 0401 – ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТA ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 Раздела 14, 1102 – ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 Раздела 18, 2003 – ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
III
Прoгрaмом утрoшкa нaмeнских срeдстaвa зa 2017. гoдину оствариће се aктивнoсти нa рeaлизaциjи циљeвa у
oквиру финaнсиjских срeдстaвa.
Средства из члана II овог Програма користиће се за:
Износ
(динара)

Р.бр

Активност

1.

Уређење и одржавање јавне инфраструктуре у сеоским месним
заједницама (домови културе, игралишта, вашаришта, пијаце,
гробља и др.) ....................................................................................

15.000.000,00

Радове на реконструкцији водоводне дистрибутивне мреже у
градском насељу Мајданпек ...............................................................

22.000.000,00

Радове на изградњи претходног таложника у фабрици воде у
градском насељу Доњи Милановац ...................................................

4.500.000,00

4.

Уређење водотокова II реда ..........................................................

5.000.000,00

5.

Инвестиционо
одржавање
дистрибутивне
мреже
топлификационог система у градском насељу Мајданпек ............

15.000.000,00

Текуће одржавање некатегорисаних путева (сеоски, атарски,
шумски) на територији општине Мајданпек .................................

5.000.000,00

2.

3.

6.
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Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева (сеоски,
атарски, шумски) на територији општине Мајданпек ................

10.000.000,00

Текуће одржавање јавних путева путева (локални, улице) на
територији општине Мајданпек ....................................................

4.000.000,00

Инвестиционо одржавање јавних путева (локални, улице) на
територији општине Мајданпек ..............................................

25.000.000,00

10.

Одржавање јавне расвете на територији општине Мајданпек ..

11.

Набавку опреме складу са потребама комуналних предузећа
(специјализована комунална возила, путарска возила) ..................

30.000.000,00

Радове на реконструкцији фасада на јавним објектима
(непокретности у својини локалне самоуправе) ...................................

5.000.000,00

Суфинансирање радова на инвестиционом одржавању
Средњошколског центра у Мајданпеку .......................................

5.000.000,00

Програм прекограничне сарадње – Месна заједница Мосна
(SISESTI-MOSNA „Efficiency in emergency situations management“ /
Шишешти-Мосна
„Ефикасност
у
управљању
ванредним
ситуацијама“) ..............................................................

19.735.257,00

УКУПНО

169.735.257,00

12.

13.

14.

4.500.000,00

IV
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности од
прилива средстава остварених на име накнаде за коришћења минералних сировина, за експлоатацију на
територији општине Мајданпек.
V
Уколико се приходи не остварују у планираном износу Председник општине одређује приоритетне
активности на предлог Општинског већа, и то најпре обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне
обавезе.
VI
Активности из тачке III овог Програма извршиће се у складу са важећим законским и другим прописима и
актима којима је регулисана свака појединачна активност уз поштовање Закона о јавним набавкама.
VII
Уколико се промене околности које би могле утицати на реализацију Програма, исти ће бити измењен,
било да се измене односе на планиране активности или на планирана средства.
VIII
На Програм је потребно прибавити сагласност Mинистaрствa рудaрствa и eнeргeтикe Рeпубликe Србиje.
IX
Овај Програм се објављује у "Службеном листу општине Мајданпек", а примењује се по прибављеној
сагласности Mинистaрствa рудaрствa и eнeргeтикe Рeпубликe Србиje.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-8/2 од 06. марта 2017. године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
______________
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На основу члaнова 6. и 7. Правилника о
начину финансирања организација цивилног
друштва средствима буџета општине Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 5/17),
члана 17. Одлуке о буџету општине Мајданпек за
2017.годину
(''Службени
лист
општине
Мајданпек'', број 43/16) и члана 64. Статута
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек", број 7/08), Општинско веће општине
Мајданпек на седници одржаној 06. марта
2017.године, донело је
ОДЛУКУ
о утврђивању текста и објављивању јавног
конкурса за доделу финансијских средстава
организацијама цивилног друштва из буџета
општине Мајданпек за 2017. годину
I
Утврђује се текст јавног конкурса за
доделу финансијских средстава организацијама
цивилног друштва из буџета општине Мајданпек
за 2017. годину, 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: 06-8/4 од 06. марта 2017.године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
1508
Општинско веће општине Мајданпек, на
основу члана 6. Правилника о начину
финансирања организација цивилног друштва
средствима
буџета
општине
Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 5/17),
објављује
КОНКУРС
за доделу финансијских средстава
организацијама цивилног друштва
из буџета општине Мајданпек за 2017. годину
Позивају се организације цивилног
друштва, са седиштем на територији општине
Мајданпек
да
пријаве
програмску
активност/програм/пројекат у циљу избора
организације цивилног друштва којима ће бити
додељена финансијска средства из буџета
општине Мајданпек за 2017. годину за њихову
реализацију током 2017. године,
Право
подношења
пријаве
имају
организације цивилног друштва, које испуњавају
следеће услове:
- да су регистроване на територији
Општине, односно на овом подручју имају
седиште
и
делују
као
општинске,
међуопштинске, регионалне или републичке;
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- активно делују најмање 6 месеци од
дана расписивања јавног конкурса;
- располажу
капацитетима
за
реализацију
програмске
активности/програма/пројекта;
- имају усвојен програм рада за
2017.годину;
- да су оправдали средства из буџета
Општине, уколико су им била одобрена за
програм рада или пројекат током 2016.године;
- да се организација цивилног друштва
не финансира по другим основама из буџета
општине Мајданпек за предметне активности.
Пријаве који се подносе морају да:
- подстичу
друштвену
солидарност,
образовање, заштиту животне средине и остале
области од јавног интереса;
- имају социјално-економски значај за
подручје општине Мајданпек и доприносе већој
укључености маргинализованих група;
- доприносе
очувању
историјске,
културне, спортске традиције подручја општине
Мајданпек.
Средстава
за
финансирање
или
суфинансирање пројеката/програма/програмских
активности организација цивилног друштва су
планирана
Одлуком о буџету општине
Мајданпек за 2017.годину ("Службени лист
општине Мајданпек", бр. 43/16) у оквиру:
Раздела 3, Глава 1 – Општинска
управа, Програмска класификација 0602 –
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ
/ 0602-0001, Функција 130 - Функционисање
локалне самоуправе, Позиција 48, Економска
класификација
481
–
Дотације
осталим
непрофитним институцијама у укупном износу од
3.400.000,00 динара.
Организације цивилног друштва могу да
конкуришу за финансијска средства, и то за:
1) програмску активност – до 100% од
укупног буџета програмске активности а
максимално 80.000 динара;
2) програм – до 80% од укупног буџета
програма а максимално 200.000 динара;
3) пројекат – до 50% од укупног буџета
пројекта а максимално 350.000 динара.
Општина Мајданпек задржава право о
одређивању висине финансијских средстава за
доделу организацијама цивилног друштва из
буџета општине Мајданпек за 2017. 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).
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Пријаве се достављају у затвореној
коверти на писарницу Општине Мајданпек или
поштом на адресу:
Општина Мајданпек
- Комисија за спровођење Конкурса
Светог Саве бб
Мајданпек 19250
са назнаком:
„Конкурс за пријаву организација цивилног
друштва
за доделу финансијских средстава из буџета
општине Мајданпек
за 2017. годину – НЕ ОТВАРАТИ“.
Пријаве достављене е-маилом и факсом
неће бити разматране.
Крајњи рок за достављање пријава је
22.03.2017.године до 15 часова.
Пријаве које пристигну након истека овог
рока или имају поштански печат након овог рока,
неће бити разматране.
___________
1509
На основу члана 8. Правилника о начину
финансирања организација цивилног друштва
средствима
буџета
општине
Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 5/17),
као и члана 64. Статута општине Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08),
Општинско веће општине Мајданпек на седници
одржаној 06. марта 2017.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова
Комисије за за спровођење поступка јавног
конкурса за доделу финансијских средстава
организацијама цивилног друштва у
2017.години
I
ИМЕНУЈУ СЕ у Комисију за спровођење
поступка јавног конкурса за доделу финансијских
средстава организацијама цивилног друштва у
2017. години и то:
Дужност

Име и презиме

1.

Председник

Мирјана Цакић Младеновић

2.

члан

Дејан Шкорић

3.

члан

Мијомир Ивановић

4.

члан

Данијел Стојановић

5.

члан

Ненад Радић

7. март 2017.
II
Задатак Комисије из тачке I овог Решења
је спровођење поступка у складу са Конкурсом
за
доделу
финансијских
средстава
организацијама цивилног друштва из буџета
општине Мајданпек за 2017. годину, као и
Правилника о начину финансирања организација
цивилног друштва средствима буџета општине
Мајданпек.
III
Решење доставити члановима Комисије
и архиви Општине Мајданпек.
IV
Ово Решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-8/5 од 06. марта 2017.године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
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БРОЈ 7

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

7. март 2017.

ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: мр Србислав Живковић, тел: (030) 582 700
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1139
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97
06-063
ШТАМПА: Стручна служба органа општине

