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ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
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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 31. јула 2017. године донело је
ПРОГРАМ МЕРА
о изменама програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице на територији општине
Мајданпек за 2017. годину
I
У Програму мера за унапређење услова живота локалне заједнице на територији општине Мајданпек за 2017.
годину („Службени лист општине Мајданпек“, број 07/17) тачка II мења се и гласи:
„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 изменама и допунама одлуке о буџету
општине Мајданпек за 2017.годину ("Службени лист општине Мајданпек", бр. 18/17) као приход од имовине Накнада за коришћење минералних сировина у укупном износу од 180.000.000,00 динара и дела пренетих
средстава из претходне године у износу од 17.500.000,00 динара, што у укупном збиру даје износ од
197.500.000,00 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 14, 1102 – ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 Раздела 16, 2001 – ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
 Раздела 17, 2002 – ПРОГРАМ 10: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 Раздела 18, 2003 – ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ“
II
У Програму мера за унапређење услова живота локалне заједнице на територији општине Мајданпек за 2017.
годину („Службени лист општине Мајданпек“, број 07/17) тачка III мења се и гласи:
„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.

Унапређење, уређење и одржавање јавне инфраструктуре на
подручју општине Мајданпек (пoвршине jaвнe нaмeнe, објекти
јавне
намене,
јавне
површине
и
др.)
.......................................................

2.

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

3.

Инвестиционо одржавање топлификационог система
градском насељу Мајданпек .........................................................

4.

14.000.000,00
5.500.000,00

у

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

23.500.000,00

6.000.000,00
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Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева (сеоски,
атарски, шумски) на територији општине Мајданпек ................

7.500.000,00

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

15.000.000,00

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

54.000.000,00

Управљање и одржавање система јавне расвете на територији
општине Мајданпек .......................................................................

20.000.000,00

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

12.500.000,00

Инвестиционо одржавање и унапређење својстава зграда
(зграде јавне намене, стамбене зграде) ...........................................

4.000.000,00

Одржавање и опремање објеката образовања на територији
општине Мајданпек .......................................................................
Развој пословне инфраструктуре на територији општине
Мајданпек (формирање индустријске зоне) ..................................

21.000.000,00
5.000.000,00

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

10.000.000,00

УКУПНО

197.500.000,00

III
На Програм је потребно прибавити сагласност Mинистaрствa рудaрствa и eнeргeтикe Рeпубликe
Србиje.
IV
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: 06-24/2 од 31. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
1565
На основу члана 18 Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну
пољопривредну производњу на територији Општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 18/2015), као и члана 64. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број
7/08), а у складу са Програмома мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја Општине Мајданпек за 2017. годину ("Службени лист општине Мајданпек", бројеви
12/17 и 12а/17), Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 31.јула 2017.године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за реализацију Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2017. годину
I
У Решењу о именовању председника и чланова Комисије за реализацију Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за
2017. годину брoj: 06-16/2 од 22.05.2017.године, тaчкa I мeњa сe и глaси:
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„ИМЕНУЈУ
СЕ
у
Комисију
за
спровођење
Конкурса
за
реализацију
Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне
политике
и
политике
руралног развоја Општине Мајданпек за 2017.
годину и то:

1.
2.
3.
4.
5.

Дужност
Председник
члан
члан
члан
члан

Име и презиме
Јасмина Стефановић
Нинoслaвa Aдaмoвић
Ненад Радић
Данијел Стојановић
Мирјана Цакић
Младеновић

II
Решење
доставити
члановима
Комисије и архиви Општине Мајданпек.
III
Ово Решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-24/4 од 31. јула 2017.године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
1566
Општинско веће општине Мајданпек,
на седници одржаној дана 31.07.2017. године,
на основу члана 43. став 3. Одлуке о
стипендирању
ученика
и
студената
(''Службени лист општине Мајданпек'', број
29/15), на предлог Одељења за привреду,
јавне делатности и заједничке послове, а по
достављеним дописима правних субјеката са
територије општине Мајданпек, донело је
ОДЛУКУ
о утврђивању листе дефицитарних занимања у
општини Мајданпек
I
Овом одлуком утврђује се листа
дефицитарних
занимања
у
општини
Мајданпек, на основу које ће се стипендирати
одлични ученици и студенти у школској
2017/2018. години.
II
У
оквиру
средњег
образовања
дефицитарна занимања су:
1) водоинсталатер ;
2)
електромеханичарски
техничар
одржавање опреме, лифтова и покретних
степеница ;
3) хемијски техничар;
4) варилац;
5) флотер;
6) бравар;
7) заваривач и
8)
електромонтер
мрежа
и
постројења.

4. август 2017.

III
У
оквиру
високог
дефицитарна занимања су:

образовања

1) професор математике ;
2) професор руског језика;
3) доктор медицине;
4)
дипломирани
инжењер
грађевинарства;
5) дипломирани хидро инжењер;
6)
дипломирани
инжењер
архитектуре;
7) дипломирани правник;
8) дипломирани економиста;
9)
дипломирани
инжењер
електротехнике-енергетичар;
10)
дипломирани
инжењер
електронике-смер
информационе
технологије;
11) струковни медицински радиолог
(радиолошки техничар);
12) дипломирани машински инжењерсмер термотехнике;
13)
дипломирани
инжењер
пољопривреде-агроном.
IV
Ову
одлуку
објавити
''Службеном листу општине Мајданпек''.

у

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 670 - 3 од 31. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
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