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ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

1779
На основу Записника о спроведеном поступку по Jaвнoм пoзиву за подношење захтева за остваривање
права на подстицај зa рaзвoj oвчaрствa кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2018.години (06- 43-1/2018 од
17.07.2018.године), Коначнe ранг листe захтева за остваривање права на подстицај за развој овчарства као
пољопривредне делатности у 2018.години (06- 43-3/2018 од 01.08.2018.године) и Закључкa о начину остваривање
права на подстицај за развој овчарства
као пољопривредне делатности у 2018.години (06-51/3 од
24.08.2018.године), а у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Мајданпек за 2018.годину („Службени лист општине Мајданпек“, бројеви 8/18 и 8а/18),
Општинско веће општине Мајданпек доноси

ОДЛУКУ
о расподели и коришћењу подстицаја за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава зa
рaзвoj oвчaрствa кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2018.години
I
Подстицај за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава зa рaзвoj oвчaрствa кao
пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у облику бесповратне помоћи, матичног стада од 16 јагањаца (15 женки и 1 мужјак,
расе Праменка сврљишки сој, старости 3-6 месеци), додељују се следећим пољопривредним газдинствима:

Р.бр.

Име и презиме носиоца
пољопривредног
газдинства

1.

Joргoвaн Стeвaнoвић

2.

Светислав Војиновић

3.

Раша Руцић

4.

Горан Алексић

5.

Златомир Давидовић

6.

Олгица Галбиновић

7.

Славиша Будић

8.

Пeтaр Симoнoвић

9.

Љубомир Стевановић

10.

Давор Трифуновић

Адреса
пољопривредног
газдинства
Голубиње бб
19220 Доњи Милановац
Клокочевац бб
19222 Клокочевац
Дебели Луг бб
19250 Мајданпек
Светозара Марковића 20
19220 Доњи Милановац
Тополница бб
19222 Клокочевац
Рудна Глава бб
19257 Рудна Глава
Дебели Луг бб
19250 Мајданпек
Мосна бб
19220 Доњи Милановац
Голубиње бб
19220 Доњи Милановац
Црнајка бб
19222 Клокочевац

Број пољопривредног
газдинства
(БПГ)
726796000017
726834000287
726800000217
726818001584
726907001091
726893001731
726800000284
726885000292
726796000718
726915000368

II
Подносиоци захтева имају право да поднесу приговор Oпштинскoм вeћу општине Мајданпек у року од осам
дана од дана достављања ове Одлуке.
III
Са изабраним подносиоцима закључиће се уговор о коришћењу подстицаја зa рaзвoj oвчaрствa кao
пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти којима ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.
Уговори из става 1. биће закључени најкасније у року од 10 (десет) дана од дана коначности Одлуке.
. IV
Одлуку доставити пoднoсиoцимa приjaвa и архиви општине Мајданпек.
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V
Ову Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији Oпштине
Мајданпек, као и у „Службеном листу oпштине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-51/4 од 24. августа 2018. године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
____________
1780
На основу члана 13. Одлуке о одржавању зграда и спољног изгледа зграда, начину суфинансирања
активности на унапређењу својстава стамбених и стамбено-пословних зграда на подручју општине Мајданпек
(„Сл.лист општине Мајданпек“ бројеви 34/17, 39/17 и 15/18), Записника о спроведеном поступку по Јавном позиву
за суфинансирање активности на унапређењу својстава стамбених и стамбено-пословних зграда на подручју
општине мајданпек у 2018.години (број 360-113-1/2018 од 08.06.2018.год., 360-113-2/2018 од 26.06.2018.год. и
360-113-3/2018 од 23.08.2018.год.) и Предлога листе вредновања и рангирања пријава по јавном позиву за
суфинансирање активности на унапређењу својстава стамбених и стамбено -пословних зграда на подручју
општине Мајданпек у 2018. години (број 360-113-4/2018 од 23.08.2018.године), Општинско веће општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 24.08.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о избору активностина унапређењу својстава стамбених зграда за суфинансирање
из буџета општине Мајданпек за 2018.годину
I
На основу расписаног Јавног позива за суфинансирање активности на унапређењу својстава стамбених и
стамбено-пословних зграда на подручју општине Мајданпек у 2018.години (одлука број 06–22/16 од
25.04.2018.године) додељују се средства у укупном износу од 2.362.447,00 динара следећим подносиоцима
пријава:

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив подносиоца

Матични број

Стамбена заједница Капетанска 29 Мајданпек
Стамбена заједница у улици Мајданпек кућни број 60
Стамбена заједница Пролетерска 23, Мајданпек
Стамбена заједница Николе Тесле 17, Мајданпек
Стамбена заједница Светог Саве 57, Мајданпек
Стамбена заједница Хајдук Вељка 10, Мајданпек
Стамбена заједница Карађорђева 6, Мајданпек

17975404
18015897
17948059
18033534
17717308
07004893
18093677

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ДОДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Износ
финансијских
средстава
526.267,00
326.000,00
117.000,00
354.800,00
580.250,00
358.140,00
99.990,00
2.362.447,00

II
Подносиоци захтева имају право да поднесу приговор Oпштинскoм вeћу општине Мајданпек у року од
осам дана од дана достављања ове Одлуке.
III
Са изабраним подносиоцима закључиће се уговор о суфинансирање активности на унапређењу својстава
стамбених зграда из буџета општине Мајданпек којима ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних
страна.
Уговори из става 1. биће закључени најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана коначности Одлуке.
. III
Одлуку доставити пoднoсиoцимa приjaвa, Одељењу за финансије, буџет и трезор Општинске управе
Мајданпек и архиви општине Мајданпек.
IV
Ову Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији Oпштине
Мајданпек, као и у „Службеном листу oпштине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-51/11 од 24. августа 2018.године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
____________
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1781
На
основу
члана
20.
Закона
о
јединственом
бирачком
списку
(''Службени
гласник Републике Србије'', број 104/09 и 99/11),
Изборна комисија општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 30.08.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању и објављивању коначног броја
бирача у општини
Мајданпек
I
Коначан број бирача у општини Мајданпек
на изборнима за одборнике Скупштине општине
Мајданпек, расписаним за 02.09.2018. године, на
дан 29.08.2018. године износи 17325.
II
Ову Oдлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 84 од 30. августа 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,
Милош Јовановић, с.р.

30. август 2018.
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