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1064
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 23. децембра 2014.
године, на основу члана 48. и 56. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'',
број 129/07 и 54/12), донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању одборничког мандата
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат,
Нелици Марковић из Доњег Милановца,
кандидату са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – Српска напредна странка.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 76/1-1 од 23.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1065
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 23. децембра 2014.
године, на основу члана 48. и 56. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'',
број 129/07 и 54/12), донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању одборничког мандата
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат,
Драгану Манојловићу из Мајданпека, кандидату
са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
Српска напредна странка.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 76/1-2 од 23.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1066
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 23. децембра 2014.
године, на

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

основу члана 48. и 56. Закона о локалним
изборима(''Службени гласник РС'', број 129/07 и
54/12), донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању одборничког мандата
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат,
Дејану Миливојевићу из Мајданпека, кандидату
са
изборне
листе
''Ивица
Дачић
–
Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија
Уједињених
пензионера
Србије
(ПУПС),
Јединствена Србија (ЈС)'' и Социјалдемократска
партија Србије (СДПС).
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 76/1-3 од 23.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1067
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 23. децембра 2014.
године, на основу члана 48. и 56. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'',
број 129/07 и 54/12), донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању одборничког мандата
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат,
Марини Карпузовић из Мосне, кандидату са
изборне листе ''Ивица Дачић – Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија Уједињених
пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија
(ЈС)'' и Социјалдемократска партија Србије
(СДПС).
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 76/1-4 од 23.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
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1068
На основу члана 44. Статута општине
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број
7/08), као и члана 15. Одлуке о сталним радним
телима (''Сл. лист општина'', број 12/04 и 6/05),
Скупштине општине Мајданпек, на седници
одржаној 23.12.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика
председника и чланова
Комисије за стамбене односе Скупштине
општине Мајданпек

I
Овим решењем именују се у Комисију за
стамбене односе Скупштине општине Мајданпек,
и то:
1) за председника:
Ивана Тодоров,
2) за заменика председника:
Иван Максимовић,
3)
(1)
(2)
(3)

за чланове:
Маша Митровић,
Драган Стојановић,
Иван Трифуновић.

II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованима и
архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 76/3-1 од 23.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1069
На основу члана 39. став 1. тачка 20)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), као и члана 15.
став 3. Одлуке о сталним радним телима
Скупштине општине Мајданпек (''Службени лист
општина'', број, 12/04 и 6/05), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
23.12.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика
председника и чланова
Комисије за кадровска питања, одликовања и
друга јавна признања
Скупштине општине Мајданпек

29. децембар 2014.

I
Овим решењем именују се у Комисију за
кадровска питања, одликовања и друга јавна
признања Скупштине општине Мајданпек, и то:
1) за председника:
Биљана Мучибабић,
2) за заменика председника:
Перица Пауновић,
3)
(1)
(2)
(3)

за чланове:
Иван Мораревић,
Добривоје Божиновић,
Бојан Павловић.

II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованима
архиви Скупштине општине Мајданпек.

и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 76/3-2 од 23.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1070
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 23.12.2014. године, на
основу члана 132. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', број 107/05,
88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и предлога
Управног одбора Дома здравља ''Др Верољуб
Цакић'' Мајданпек, бр. 2226 од 08.12.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Дома здравља ''Др Верољуб Цакић''
Мајданпек
I
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Миљојко
Нешовић,
неуропсихијатар из Мајданпека, за директора
Дома здравља ,,Др Верољуб Цакић'' Мајданпек,
на период од четири године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, Дому
здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек и
архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 76/4-1 од 23.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
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1071
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 23.12.2014. године, на
основу члана 44. став 1. тачка 10. Закона о о
култури (''Службени гласник РС'', број 72/09),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и предлога Управног одбора Центра за
културу и образовање Доњи Милановац, бр. 259
од 06.11.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Центра за културу и образовање Доњи
Милановац
I
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Валентина
Јовић,
економски техничар из Доњег Милановца, за
директора Центра за културу и образовање
Доњи Милановац, на период од четири године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованој, Центру
за културу и образовање Доњи Милановац и
архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 76/4-2 од 23.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1072
Скупштина општине мајданпек, на
седници одржаној дана 23. децембра 2014.
године, на основу члана 39. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08), донела је
ОДЛУКУ
о одлагању почетка примене Решења
Привременог органа општине Мајданпек о
давању сагласности ЈКП ''Доњи Милановац''
Доњи Милановац на цене производње и
испоруке воде за пиће
I
Одлаже се почетак примене Решења о
давању сагласности ЈКП ''Доњи Милановац''
Доњи Милановац на цене производње и
испоруке воде за пиће (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 24/14).
II
Датум почетка примене решења из тачке
I утврдиће Општинско веће општине Мајданпек
на основу веродостојне документације о
нормализацији производње воде за пиће у
Доњем Милановцу.

29. децембар 2014.

III
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-76/5 од 23.12.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1073
Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 26. децембра 2014.
године, размотрило је захтев Јавног комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек за
давање сагласности на нове цене топлотне
енергије број 657 од 23. децембра 2014. године и
на основу члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', број
88/11), члана 10. Уредбе о одређивањu цена
топлотне енергије (''Службени гласник РС'', број
125/14), као и члана 1. Одлуке о одређивању
органа надлежног за промену цена комуналних
услуга (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 16/12), донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене производње
и дистрибуције топлотне енергије
I
Даје се сагласност Јавном комуналном
предузећу за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек на
цене производње и дистрибуције топлотне
енергије, и то:
1. Корисници
код
којих
није
обезбеђено
мерење
топлотне
енергије
1) Домаћинства ..................85,56дин/м2,
уз плаћање током свих 12 месеци у години;
2
2) Остали корисници ..........128,34 дин/м ,
уз плаћање током свих 12 месеци у години;
2. Корисници код којих је обезбеђено
мерење топлоте енергије
1) Домаћинства
2
(1) 27,13 дин/м (фиксни део), уз плаћање
током свих 12 месеци у години;
(2) 5,008 дин/kWh (варијабилни део), уз
плаћање током грејне сезоне (шест месеци);
2) Остали корисници
2
(1)
40,695 дин/м (фиксни део), уз
плаћање током свих 12 месеци у години;
(2) 7,512 дин/kWh (варијабилни део), уз
плаћање током грејне сезоне (шест месеци).
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II
Цене из тачке I су без пореза на додату
вредност.
III
Даном примене цена из тачке I престаје
да важи Решење о давању сагласности на цене
производње и дистрибуције топлотне енергије
(''Службени лист општине Мајданпек'', број
27/14).
IV
Цене из тачке I примењиваће се
наредног дана од дана доношења..
V
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 380 - 9 од 26. децембра 2014. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дејан Вагнер, с.р.
__________
1074
На
основу
Уредбе
о
условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (Службени
гласник РС бр. 24/2012), Закључка Привременог
органа општине Мајданпек број: 06-61/7 од 5.
Новембра 2014.године и Одлуке Управног
одбора Дома здравља бр. Бр.2119 од
10.11.2014.године, Дом здравља ''Др Верољуб
Цакић'' Мајданпек објављује:
Јавни оглас
о спровођењу поступка прикупљања
писмених понуда за издавање у закуп
пословног простора
Издаје се у закуп део пословног простора
који се налази у приземљу зграде односно на
спрату Медицине рада, Дома здравља ''Др
Верољуб Цакић'', Мајданпек, који заузима
површину од 38,10 м2.
Наведени простор се издаје у закуп путем
прикупљања присмених понуда.
Прдметни простор закупа
је део
простора који се налази у приземљу зграде
односно представља хол на спрату Медицине
рада, Дома здравља ''Др Верољуб Цакић'', ул.
Капетанска бр.30, 19250 Мајданпек.
Пословни простор се даје у закуп на
период од 5 (пет) година.
Почетни односно најнижи износ месечне
закупнине је 300 Еура + ПДВ у динарској
противредности по средњем званичном курсу
Народне банке Србије који важи на дан
плаћања.
Пословни простор се даје у закуп
искључиво
за
обављање
апотекарске
делатности и са тим у вези на овај оглас се може
пријавити само закупац који има закључен
уговор са РФЗО за издавање лекова на рецепт.
Истичемо да је предметни пословни
простор, простор који је потребно адаптирати и
прилагодити како би се исти мога користити за
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обављање апотекарске делатности односно
сврси и намени за коју се издаје. Адаптација тог
простора ће се извршити у трошку тј. на терет
закупца, а на начин да по карактеру израде чини
са постојећим амбијентом складну целину.
Адаптирани простор ће бити монтажне природе
како би након истека закупа, закупац мога
извршити
издвајање конструкције
из
закупљеног простора Дома здраљ на начин да
не ремети пређашње стање.
Закупац не може вршити адаптацију и
реконструкцију
пословног
простора
без
претходне сагласности закуподавца, а све у
складу са чл. 13. и 14. Уредбе о условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања
писмених
понуда
''Сл.гл.РСбр.24/2012'' од 30.03.2012.год.
Закупљен простор закупац је дужан да
користи са пажњом доброг домаћина и сноси
штету за настала ошећења.
По
истеку
закупа
на
описаној
непокретности закупац је у обавези за
записнички евидентира све промене настале
редовним коришћењем простора, без права на
ндоканду учињених издатака за инвестиционо
одржавање, адаптацију или реконструкцију
предмета закупа.
Овај оглас ће бити објављен на-РТВ
Мајданпек, на сајту Дома здравља Мајданпеки и
огласној табли Дома здравља Мајданпек.
Писмене понуде доставити лично на
писарници Дома здравља или препорученом
пошиљком на адресу
Дома здравља
Др
Верољуб Цакић'', улица Капетанска бр.30,
Мајданпек 19250, на назнаком ''Понуда за закуп
пословног простора- не отварати'', најакасније у
року од 7 дана од дана објављивања овог јавног
огласа на огласној табли Дома здравља односно
објављивању на сајту Дома здравља Мајданпек
www.dzmpek.org.rs
Отварање приспелих писмених понуда
као и разматрање истих извршиће Комисија
именована решењем директора Дома здравља,
наредног дана од дана истека рока за
подношење
писмених
понуда,
26.12.2014.године, са почетком у 12 часова у
Сали за састанке Дома здравља ''Др Верољуб
Цакић'', Мајданпек.
Отварање понуда је јавно и представници
понуђача који учествују у јавном отварању
понуда
подносе
оверено
пуномоћје
за
учествовање у поступку отварања.
Место и време увида у документацију у
вези са издавањем пословног простора који се
издаје у закуп: заинтересовани понуђачи могу
извршити увид у документацију сваког радног
дана од 8 до 15 часова у канцеларији Службе за
правне, финансијске, помоћне и техничке
послове.
Обавеза подносиоца понуде је да уплати
депозит у вредности од 10.000,00 динара на благајни
Дома здравља и подносиоцу понуде коме се пословни
простор не изда у закуп, депозит ће
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бити враћен у року од 15 дана од дана
отварања понуда.
Понуда која се доставља у складу с
чланом 7. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда ( Сл.гл.РС бр. 24/2012)
садржи: Доказ о уплати депотита, износ
закупнине која се нуди, Уговор са РФЗО за
издавање лекова на рецепт, за физичка лица:
име и презиме, адресу, број личне карте,
јединствени
матични
број
грашана,
за
предузетнике; име и презиме предузетника,
адресу, број личне карте, јединствени број
грађана, назив радње, матични број, за правна
лица: назив и седиште, копију решења о упису
правног лица у регистар код надлежног органа,
као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца
понуде.
Подношење понуда са варијантама није
дозвољено.
Поступак прикупљања писмених понуда
спровешће се ако се пријави најмање један
учесник.
Избор најповољнијег понуђача врши се у
складу са чланом 9. поменуте Уредбе применом
критеријума висине понуђене закупнине.
Пословни простор се даје у закуп
најповољнијем понуђачу, тј.лицу које понуди
највећу цену закупнине на месечном нивоу и са
њим ће се закључити уговор о закупу.
Уколико у поступку два или више понуђача
понуде исти износ закупнине, комисија задржава
право да избор најповољнијег понуђача изврши
по слободном уверењу, а дајући предност
понуђачу који је регистрован за обављање
фармацеутске делатности на територији борског
округа. .
Уколико изабрани понуђач не приступи
закључењу уговора о закупу, положен депозит
се не враћа, а уговор се закључује са следећим
најповољнијим понуђачем.
Одлука о избору најповољнијег понуђача
донеће се у року од 2 дана од дана отварања
понуда.
Изабран понуђач је у обавези да
приликом закључења уговра о закупу са
избраним
понуђачем,
достави
средство
финансијског
обезбеђења
које
одреди
закуподавац.
Уколико последњи дан за достављање
понуда односно за јавно отварање понуда
односноза
доношење
одлуке
о
избору
најповољније понуде буде нерадан дан, рок за
достављање понуда, односно за јавно отварање
понуда односно за доношење Одлуке о
најповољнијој понуди помера се за први радни
дан.
Ако се овај поступак прикупљања
писмених понуда прогласи неуспелим, други
поступак ће се спровести у року од 15 дана.
Детаљније информације можете добити на
бројеве телефона: 030/581-229 и 584-587

29. децембар 2014.

Комисија за спровођење поступка
прикупљања писмених понуда Дома здравља
''Др Верољуб Цакић''Мајданпек
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