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Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 12. став 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12) и 
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број 
7/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора 
Јавног предузећа за грађевинско земљиште и 

путеве Мајданпек 
 

I 
 У Надзорни одбор Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек 
именују се: 
 
 1) за председника: 
               Боривоје Крчмаревић, 
 
 2) за члана: 
 (1) Драгиша Милановић. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 – 41/1-1 од 25.06.2013. године 

                                                                                   
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                           

Милица Јасенски, с.р. 
___________ 
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Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 12. став 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12) и 
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број 
7/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа  

''Доњи Милановац'' Доњи Милановац 
 

I 
 У Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи Милановац 
именују се: 
 
 1) за председника:       Зоран Живковић, 

 
         
 
 
 
 
 
 
 2) за члана: 
 (1) Небојша Бошкић. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-41/1-2 од 25.06.2013. године 

                                                                             
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                        

Милица Јасенски, с.р. 
___________ 
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Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 12. став 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12) и 
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број 
7/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа за производњу 

и  
дистрибуцију топлотне енергије 

''Мајданпек'' Мајданпек 
 
I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек 
именују се: 
 
 1) за председника: 
               Драгослав Мунћан, 
 
 2) за чланове: 
 (1) Мики Јовановић, 
 (2) Александар Марило. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-41/1-3 од 25.06.2013. године 

                                                                          
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                       

Милица Јасенски, с.р. 
___________ 
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                Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 12. став 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12) 

 
 

ГОДИНА: VI 
 

БРОЈ: 12 
 

5. јул 2013. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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и члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број 
7/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа  

''Комуналац'' Мајданпек 
 

I 
 У Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа ''Комуналац'' Мајданпек именују се: 
 
 1) за председника: 
               Лаза Павловић, 
 
 2) за члана: 
 (1) Зоран Петрески. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-41/1-4 од 25.06.2013. године 

                                                                               
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                        

Милица Јасенски, с.р. 
__________ 
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Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 12. став 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12) и 
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број 
7/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора 
Јавног предузећа за стамбене услуге 

 
I 

 У Надзорни одбор Јавног предузећа за 
стамбене услуге Мајданпек именују се: 
 
 1) за председника: 
               Мирослав Репеџић, 
 
 2) за члана: 
 (1) Саша Мартиновић. 
 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-41/1-5 од 25.06.2013. године 

                                                                                 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                         

Милица Јасенски, с.р. 
____________ 
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Скупштина општине Мајданпек као орган 

који је, у складу са чланом 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Сл. лист општине 
Мајданпек'', број 7/08) надлежан за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач, на 
седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 26. став 2. Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12), 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за именовање 

директора  
јавних предузећа чији је оснивач општина 

Мајданпек 
  
I 

 Овим решењем образује се Комисија за 
именовање директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Мајданпек (у даљем тексту: 
Комисија), у саставу:  

1) председник: 
Славиша Ђорђевић, 

 
2) чланови: 
(1) Јасмина Јасенски, 
(2) Драган Златић, 
(3) Мирослав Тодоровић. 
 

II 
 Председник и чланови Комисије из тачке 
I чине стални састав и именују се на период од 
три године. 
 Четвртог члана Комисије, који мора бити 
члан надзорног одбора, Скупштина општине 
именује на предлог надзорног одбора јавног 
предузећа за свако појединачно именовање 
директора. 

III 
 Задатак Комисије из овог решења је 
спровођење јавних конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач 
општина Мајданпек, а у складу са Законом о 
јавним предузећима. 
 

IV 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 41/2  од  25.06.2013. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                                 

Милица Јасенски, с.р. 
___________ 
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              На основу члана 28. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/12)  и члана 39. став 1. тачка 32. Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', бр. 7/08), а на предлог Општинске 
управе општине Мајданпек - Одељења за 
привреду, јавне делатности и заједничке 
послове, Скупштина 
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општине Мајданпек, на седници одржаној дана  
25.06.2013. године, донела је 

О Д Л У К У 

о спровођењу јавног конкурса за именовање  
директора 

Јавног предузећа за грађевинско земљиште и 
путеве Мајданпек 

1. Овом Одлуком започиње се 
спровођење јавног конкурса за именовање 
директора Јавног предузећа за грађевинско 
земљиште и путеве Мајданпек. 

2. Текст конкурса из тачке 1. ове Одлуке, 
који је сачинила Општинска управа - Одељење 
за привреду, јавне делатности и заједничке 
послове, одштампан је уз ову Одлуку и чини њен 
саставни део. 

3. Општи и посебни услови, као и 
критеријуми за именовање директора Јавног 
предузећа за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек прописани су Законом о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/12) и Статутом Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', бр. 10/13). 

4.  Јавни конкурс за именовање 
директора Јавног предузећа за грађевинско 
земљиште и путеве Мајданпек  доставити 
најкасније у року од осам дана, од дана 
доношења ове Одлуке, на објављивање у 
''Службеном гласнику Републике Србије'' и у 
најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије. 

Јавни конкурс за именовање директора 
Јавног предузећа за грађевинско земљиште и 
путеве Мајданпек објавити и на интернет 
страници општине Мајданпек, с тим што се мора 
навести и када је оглас о јавном конкурсу 
објављен у ''Службеном гласнику Републике 
Србије''. 

5.  Поступак спровођења јавног конкурса 
и предлагања кандидата спровешће Комисија за 
именовање директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Мајданпек, а по поступку 
прописаном Законом о јавним предузећима 

6.  Ову Одлуку доставити Одељењу за 
привреду, јавне делатности и заједничке 
послове и Комисији из тачке 5. Одлуке. 

7. Ову Одлуку, заједно са текстом 
конкурса, објавити у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  111-1  од  25. 06.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                                       
Милица Јасенски, с.р. 

___________ 
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Скупштина општине Мајданпек, на 

основу чланова 25. и 29. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 
119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса 
за именовање директора ЈП за грађевинско 
земљиште и путеве Мајданпек, број:111-1  од 
25.06. 2013. године, оглашава  

               Jавни конкурс 
за именовање директора ЈП за грађевинско 

земљиште и путеве Мајданпек 
 

I Јавно комунално предузеће: 
ЈП за грађевинско земљиште и путеве 

Мајданпек, 19250 Мајданпек, ул. Светог Саве бр. 
31 
II Функција за коју се врши избор: 

Директор Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек. 

 

III Послови директора и услови за именовање: 
Послови директора:представља и 

заступа јавно предузеће; организује и руководи 
процесом рада; води пословање јавног 
предузећа; одговара за законитост рада јавног 
предузећа; предлаже годишњи програм 
пословања и предузима мере за његово 
спровођење; предлаже финансијске извештаје; 
извршава одлуке надзорног одбора; врши друге 
пословеодређене Законом, оснивачким актом и 
Статутом јавног предузећа.  

Услови за именовање: да је учесник 
конкурса пунолетно и пословно способно лице; 
да је стручњак у једној или више области из које 
је делатност  од општег интереса за чије 
обављање је основано јавно предузеће; да има 
високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од четири године; да има 
најмање пет година радног искуства, од чега три 
године на пословима за које је основано јавно 
предузеће или најмање три године на 
руководећим положајима; да није члан органа 
политичке странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; да није осуђивано за 
кривично дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности; да лицу није 
изречена мера безбедности забране обављања 
делатности која је претежна делатност јавног 
предузећа.  

Мандат директора: мандат директора 
траје четири године.  

Место рада: Мајданпек. 
 

IV Рок за подношење пријава  на јавни конкурс и 
садржина пријава: 

Рок за подношење пријава је 30 дана.  
Рок почиње да тече наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику РС". 
Пријава на конкурс садржи:име и 

презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства с 
кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. 
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V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 

- Оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; 

- оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 

- оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује  стручна спрема; 

- оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења и друга акта из којих се види  
на којим пословима и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство) ; 

- оверена фотокопија радне 
књижице; 

- доказ да лице није осуђивано за 
кривично дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности; 

- доказ да лицу није изречена мера 
безбедности забране обављања делатности која 
је претежна делатност јавног предузећа. 

 
VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс: 

Скупштина општине Мајданпек, Комисија 
за именовање директора јавних предузећа, 
19250 Мајданпек, Светог Саве бб, са назнаком 
"За јавни конкурс-именовање Директора Јавног 
предузећа за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек. 

 
VII Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: 
Лидија Бинђеско, број телефона 030 / 582-822. 

 
НАПОМЕНЕ: 
Пријаве уз које нису приложени сви 

тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду, као и непотпуне и 
неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за 
именовање директора јавних предузећа коју је 
образовала СО Мајданпек. 

Изборни поступак се може спровести у 
више делова, уз обављање разговора са 
кандидатима или на други одговарајући начин, о 
чему ће Комисија благовремено обавестити 
кандидате. 

___________ 
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На основу члана 28. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/12)  и члана 39. став 1. тачка 32. Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', бр. 7/08), а на предлог Општинске 
управе општине Мајданпек - Одељења за 
привреду, јавне делатности и заједничке 
послове, Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 25.06.2013. године, 
донела је 

О Д Л У К У 

о спровођењу јавног конкурса за именовање  
директора 

Јавног комуналног предузећа  ''Доњи 
милановац'' 

Доњи милановац 

1. Овом Одлуком започиње се 
спровођење јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Доњи 
Милановац'' Доњи Милановац. 

2.  Текст конкурса из тачке 1. ове Одлуке, 
који је сачинила Општинска управа - Одељење 
за привреду, јавне делатности и заједничке 
послове, одштампан је уз ову Одлуку и чини њен 
саставни део. 

 3. Општи и посебни услови,  као и 
критеријуми за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи 
Милановац прописани су Законом о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/12) и Статутом Јавног комуналног предузећа 
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац (''Службени 
лист општине Мајданпек'', бр. 10/13). 

4. Јавни конкурс за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Доњи 
Милановац'' Доњи Милановац доставити 
најкасније у року од осам дана, од дана 
доношења ове Одлуке, на објављивање у 
''Службеном гласнику Републике Србије'' и у 
најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије. 

Јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа ''Доњи Милановац'' 
Доњи Милановац објавити и на интернет 
страници општине Мајданпек, с тим што се мора 
навести и када је оглас о јавном конкурсу 
објављен у ''Службеном гласнику Републике 
Србије''. 

5.  Поступак спровођења јавног конкурса 
и предлагања кандидата спровешће Комисија за 
именовање директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Мајданпек, а по поступку 
прописаном Законом о јавним предузећима 

6.  Ову Одлуку доставити Одељењу за 
привреду, јавне делатности и заједничке 
послове и Комисији из тачке 5. Одлуке. 

7. Ову Одлуку, заједно са текстом 
конкурса, објавити у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  111-2  од  25. 06.2013. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                                       

Милица Јасенски, с.р. 
__________ 
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Скупштина општине Мајданпек, на 

основу чланова 25. и 29. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 
119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса 
за именовање директора ЈКП "Доњи Милановац" 
Доњи  
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Милановац, број: 111-2 од 25.06. 2013. године, 
оглашава  

Jавни конкурс 
за именовање директора ЈКП " Доњи 

Милановац " Доњи Милановац 
 

I Јавно комунално предузеће: 
ЈКП " Доњи Милановац " Доњи 

Милановац, 19220 Доњи Милановац, ул.  Краља 
Петра I бр.42    
II Функција за коју се врши избор: 

Директор Јавног комуналног предузећа " 
Доњи Милановац " Доњи Милановац 
III Послови директора и услови за именовање: 

Послови директора: представља и 
заступа јавно предузеће; организује и руководи 
процесом рада; води пословање јавног 
предузећа; одговара за законитост рада јавног 
предузећа; предлаже годишњи програм 
пословања и предузима мере за његово 
спровођење; предлаже финансијске извештаје; 
извршава одлуке надзорног одбора; врши друге 
послове одређене Законом, оснивачким актом и 
Статутом јавног предузећа.  

Услови за именовање: да је учесник 
конкурса пунолетно и  пословно способно лице; 
да има високо образовање, односно  завршене 
студије у трајању од најмање три године; да има 
најмање пет година радног искуства на 
пословима за које је основано јавно предузеће, 
од чега најмање три године на руководећем 
положају и искуство у управљању развојним 
пројектима у областима из делатности јавног 
предузећа; да није осуђивано за кривично дело 
против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности; да лицу није изречена мера 
безбедности забране обављања делатности која 
је претежна делатност јавног предузећа. 

Мандат директора: мандат директора 
траје четири године.  

Место рада: Доњи Милановац. 
 

IV Рок за подношење пријава  на јавни конкурс и 
садржина пријава: 

Рок за подношење пријава је 30 дана.  
Рок почиње да тече наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику РС". 
Пријава на конкурс садржи: име и 

презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства с 
кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. 

 

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 
- Оригинал или оверена фотокопија уверења о 

држављанству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из 

матичне књиге рођених; 
- оверена фотокопија дипломе којом се 

потврђује  стручна спрема; 

- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
друга акта из којих се види  на којим 
пословима и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство) ; 

- оверена фотокопија радне књижице; 
- доказ да лице није осуђивано за кривично 

дело против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности; 

- доказ да лицу није изречена мера 
безбедности забране обављања делатности 
која је претежна делатност јавног предузећа; 

 

VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс: 

Скупштина општине Мајданпек, Комисија 
за именовање директора јавних предузећа, 
19250 Мајданпек, Светог Саве бб, са назнаком 
"За јавни конкурс-именовање Директора Јавног 
комуналног предузећа " Доњи Милановац " Доњи 
Милановац ". 

 

VII Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: 
Лидија Бинђеско, број телефона 030 / 582-822. 
 

НАПОМЕНЕ: 
Пријаве уз које нису приложени сви 

тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду, као и непотпуне и 
неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за 
именовање директора јавних предузећа коју је 
образовала СО Мајданпек. 

Изборни поступак се може спровести у 
више делова, уз обављање разговора са 
кандидатима или на други одговарајући начин, о 
чему ће Комисија благовремено обавестити 
кандидате. 

_________ 
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На основу члана 28. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/12)  и члана 39. став 1. тачка 32. Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', бр. 7/08), а на предлог Општинске 
управе општине Мајданпек - Одељења за 
привреду, јавне делатности и заједничке 
послове, Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана  25.06.2013. године, 
донела је 

О Д Л У К У 

о спровођењу јавног конкурса за именовање  
директора 

Јавног комуналног предузећа  за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије 

''Мајданпек'' Мајданпек 
 

1. Овом Одлуком започиње се 
спровођење јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
''Мајданпек'' Мајданпек. 

2.  Текст конкурса из тачке 1. ове Одлуке, 
који је сачинила Општинска управа - Одељење 
за 
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привреду, јавне делатности и заједничке 
послове, одштампан је уз ову Одлуку и чини њен 
саставни део. 

3. Општи и посебни услови,  као и 
критеријуми за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа предузећа за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек'' 
Мајданпек прописани су Законом о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/12) и Статутом Јавног комуналног предузећа 
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
''Мајданпек'' Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', бр. 10/13). 

 

4. Јавни конкурс за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа 
предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек 
доставити најкасније у року од осам дана, од 
дана доношења ове Одлуке, на објављивање у 
''Службеном гласнику Републике Србије'' и у 
најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије. 

Јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек'' 
Мајданпек објавити и на интернет страници 
општине Мајданпек, с тим што се мора навести и 
када је оглас о јавном конкурсу објављен у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. 

 

5.  Поступак спровођења јавног конкурса 
и предлагања кандидата спровешће Комисија за 
именовање директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Мајданпек, а по поступку 
прописаном Законом о јавним предузећима 

 

6.  Ову Одлуку доставити Одељењу за 
привреду, јавне делатности и заједничке 
послове и Комисији из тачке 5. Одлуке. 

 

7. Ову Одлуку, заједно са текстом 
конкурса, објавити у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  111-3  од  25. 06.2013. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                                                
Милица Јасенски, с.р. 

_____________ 
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Скупштина општине Мајданпек, на 
основу чланова 25. и 29. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 
119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса 
за именовање директора ЈКП "Мајданпек" 
Мајданпек, број:111-3  од 25.06.2013. године, 
оглашава  

                  Jавни конкурс 
за именовање директора ЈКП "Мајданпек" 

Мајданпек. 
 

I Јавно комунално предузеће: 
ЈКП за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије "Мајданпек" Мајданпек, 19250 
Мајданпек, ул. Шашка   бр.5 

II Функција за коју се врши избор: 
Директор Јавног комуналног предузећа 

за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
"Мајданпек" Мајданпек. 

 

III Послови директора и услови за именовање: 
Послови директора:представља и 

заступа јавно предузеће; организује и руководи 
процесом рада; води пословање јавног 
предузећа; одговара за законитост рада јавног 
предузећа; предлаже годишњи програм 
пословања и предузима мере за његово 
спровођење; предлаже финансијске извештаје; 
извршава одлуке надзорног одбора; врши друге 
послове одређене Законом, оснивачким актом и 
Статутом јавног предузећа.  

Услови за именовање: да је учесник 
конкурса пунолетно и пословно способно лице; 
да је стручњак у областима техничке или 
економске струке, а које су од значаја за 
делатности од општег интереса за чије 
обављање је основано Јавно предузеће; да има 
најмање високо образовање стечено на 
студијама првог степена основних академских 
студија, односно вишу школску спрему; да има 
најмање једну годину радног искуства из 
области за чије обављање је основано Јавно 
предузеће; да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке; да 
није осуђивано за кривично дело против 
привреде и правног саобраћаја; да лицу није 
изречена мера безбедности забране обављања 
делатности која је претежна делатност Јавног 
предузећа. 

Мандат директора: мандат директора 
траје четири године.  

Место рада: Мајданпек. 
 

IV Рок за подношење пријава  на јавни конкурс и 
садржина пријава: 

Рок за подношење пријава је 30 дана.  
Рок почиње да тече наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику РС". 
Пријава на конкурс садржи:име и 

презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства с 
кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. 

 

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 

- Оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; 

- оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; 

- оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује  стручна спрема; 

- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, 
решења и друга акта из којих се види  на 
којим пословима и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство) ; 
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- оверена фотокопија радне књижице; 
- доказ да лице није осуђивано за кривично 

дело против привреде и правног 
саобраћаја; 

- доказ да лицу није изречена мера 
безбедности забране обављања 
делатности која је претежна делатност 
јавног предузећа. 

 
VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс: 

Скупштина општине Мајданпек, Комисија 
за именовање директора јавних предузећа, 
19250 Мајданпек, Светог Саве бб, са назнаком 
"За јавни конкурс-именовање Директора Јавног 
комуналног предузећа за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије "Мајданпек" 
Мајданпек ". 

 
VII Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: 

Лидија Бинђеско, број телефона 030/ 
582-822. 

 
НАПОМЕНЕ: 
Пријаве уз које нису приложени сви 

тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду, као и непотпуне и 
неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за 
именовање директора јавних предузећа коју је 
образовала СО Мајданпек. 

Изборни поступак се може спровести у 
више делова, уз обављање разговора са 
кандидатима или на други одговарајући начин, о 
чему ће Комисија благовремено обавестити 
кандидате. 

___________ 
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На основу члана 28. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/12) и члана 39. став 1. тачка 32. Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', бр. 7/08), а на предлог Општинске 
управе општине Мајданпек - Одељења за 
привреду, јавне делатности и заједничке 
послове, Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 25.06.2013. године, 
донела је 

О Д Л У К У 

о спровођењу јавног конкурса за именовање  
директора 

Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 
Мајданпек 

 

1. Овом Одлуком започиње се 
спровођење јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа 
''Комуналац'' Мајданпек. 

 
2. Текст конкурса из тачке 1. ове Одлуке, 

који је сачинила Општинска управа - Одељење 
за привреду, јавне делатности и заједничке 
послове, одштампан је уз ову Одлуку и чини њен 
саставни део. 

3. Општи и посебни услови, као и 
критеријуми за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа ''Комуналац'' Мајданпек 
прописани су Законом о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и Статутом 
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
бр. 10/13). 

 

4. Јавни конкурс за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа 
''Комуналац'' Мајданпек  доставити најкасније у 
року од осам дана, од дана доношења ове 
Одлуке, на објављивање у ''Службеном гласнику 
Републике Србије'' и у најмање једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој 
територији Републике Србије. 

Јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' 
Мајданпек објавити и на интернет страници 
општине Мајданпек, с тим што се мора навести и 
када је оглас о јавном конкурсу објављен у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. 

 

5.  Поступак спровођења јавног конкурса 
и предлагања кандидата спровешће Комисија за 
именовање директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Мајданпек, а по поступку 
прописаном Законом о јавним предузећима. 

 

6.  Ову Одлуку доставити Одељењу за 
привреду, јавне делатности и заједничке 
послове и Комисији из тачке 5. Одлуке. 

 

7. Ову Одлуку, заједно са текстом 
конкурса, објавити у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  111-4  од  25.06.2013. године 
                                                                                            

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                                                
Милица Јасенски, с.р. 

__________ 
715 

Скупштина општине Мајданпек, на 
основу чланова 25. и 29. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 
119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса 
за именовање директора ЈКП "Комуналац" 
Мајданпек, број: 111-4  од  25.06. 2013. године, 
оглашава  

                  Jавни конкурс 
за именовање директора ЈКП "Комуналац" 

Мајданпек. 
 

I Јавно комунално предузеће: 
ЈКП "Комуналац" Мајданпек, 19250 

Мајданпек, Шашка 5 
 

II Функција за коју се врши избор: 
Директор Јавног комуналног предузећа 

"Комуналац" Мајданпек. 
 

III Послови директора и услови за именовање: 
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Послови директора: представља и 
заступа јавно предузеће; организује и руководи 
процесом рада; води пословање јавног 
предузећа; одговара за законитост рада јавног 
предузећа; предлаже годишњи програм 
пословања и предузима мере за његово 
спровођење; предлаже финансијске извештаје; 
извршава одлуке надзорног одбора; врши друге 
послове одређене Законом, оснивачким актом и 
Статутом јавног предузећа.  

Услови за именовање: да је учесник 
конкурса пунолетно и  пословно способно лице; 
да има високо образовање стечено на правном, 
економском, машинском, грађевинском и на 
осталим техничким факултетима; да има 
најмање пет година искуства  на руководећем 
положају; да се против њега не води истрага и 
да није осуђивано на условну или безусловну 
казну за криминална дела против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности; као и 
да лицу није изречена мера безбедности 
забране обављања делатности која је претежна 
делатност јавног предузећа.  

Мандат директора: мандат директора 
траје четири године.  

Место рада: Мајданпек. 
 

I Рок за подношење пријава  на јавни конкурс и 
садржина пријава: 

Рок за подношење пријава је 30 дана.  
Рок почиње да тече наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику РС". 
Пријава на конкурс садржи: име и 

презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства с 
кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. 

 

II Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 

- Оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; 

- оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; 

- оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује  стручна спрема; 

- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, 
решења и друга акта из којих се види  на 
којим пословима и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство) ; 

- оверена фотокопија радне књижице; 
- доказ да лице није осуђивано за кривично 

дело против привреде, правног саобраћаја 
и службене дужности; 

- доказ да лицу није изречена мера 
безбедности забране обављања 
делатности која је претежна делатност 
јавног предузећа; 

 

III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс: 

Скупштина општине Мајданпек, Комисија 
за именовање директора јавних предузећа, 
19250 Мајданпек, Светог Саве бб, са назнаком 
"За јавни конкурс-именовање Директора Јавног 
комуналног предузећа "Комуналац" Мајданпек ". 

 
IV Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: 
 Лидија Бинђеско, број телефона 030 /582-822. 

 

НАПОМЕНЕ: 
Пријаве уз које нису приложени сви 

тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду, као и непотпуне и 
неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за 
именовање директора јавних предузећа коју је 
образовала СО Мајданпек. 

Изборни поступак се може спровести у 
више делова, уз обављање разговора са 
кандидатима или на други одговарајући начин, о 
чему ће Комисија благовремено обавестити 
кандидате. 

___________ 
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На основу члана 28. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/12) и члана 39. став 1. тачка 32. Статута 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', бр. 7/08), а на предлог Општинске 
управе општине Мајданпек - Одељења за 
привреду, јавне делатности и заједничке 
послове, Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 25.06.2013. године, 
донела је 

О Д Л У К У 

о спровођењу јавног конкурса за именовање  
директора 

Јавног предузећа  за стамбене услуге 
Мајданпек 

1. Овом Одлуком започиње се 
спровођење јавног конкурса за именовање 
директора Јавног предузећа за стамбене услуге 
Мајданпек. 

2.  Текст конкурса из тачке 1. ове Одлуке, 
који је сачинила Општинска управа - Одељење 
за привреду, јавне делатности и заједничке 
послове, одштампан је уз ову Одлуку и чини њен 
саставни део. 

3.   Општи и посебни услови,  као и 
критеријуми за именовање директора Јавног 
предузећа за стамбене услуге Мајданпек 
прописани су Законом о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и Статутом 
Јавног предузећа за стамбене услуге Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', бр. 10/13). 

4. Јавни конкурс за именовање 
директора Јавног предузећа за стамбене услуге 
Мајданпек  доставити најкасније у року од осам 
дана, од дана доношења ове Одлуке, на 
објављивање у ''Службеном гласнику Републике 
Србије'' и у најмање једним дневним новинама 
које се  
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дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије. 

Јавни конкурс за именовање директора 
Јавног предузећа за стамбене услуге Мајданпек 
објавити и на интернет страници општине 
Мајданпек, с тим што се мора навести и када је 
оглас о јавном конкурсу објављен у ''Службеном 
гласнику Републике Србије''. 

5.  Поступак спровођења јавног конкурса 
и предлагања кандидата спровешће Комисија за 
именовање директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Мајданпек, а по поступку 
прописаном Законом о јавним предузећима. 

6.  Ову Одлуку доставити Одељењу за 
привреду, јавне делатности и заједничке 
послове и Комисији из тачке 5. Одлуке. 

7. Ову Одлуку, заједно са текстом 
конкурса, објавити у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  111-5  од  25. 06.2013. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                                                    

Милица Јасенски, с.р. 
___________ 
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Скупштина општине Мајданпек, на 

основу чланова 25. и 29. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 
119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса 
за именовање директора ЈП за стамбене услуге 
Мајданпек, број:111-5 од 25.06. 2013. године, 
оглашава  

 
                 Jавни конкурс 

за именовање директора ЈП за стамбене 
услуге Мајданпек. 

 
I Јавно комунално предузеће: 

ЈП за стамбене услуге Мајданпек, 19250 
Мајданпек, ул. Светог Саве бр.31 

 
II Функција за коју се врши избор: 

Директор ЈП за стамбене услуге 
Мајданпек. 

 
III Послови директора и услови за именовање: 

Послови директора:представља и 
заступа јавно предузеће; организује и руководи 
процесом рада; води пословање јавног 
предузећа; одговара за законитост рада јавног 
предузећа; предлаже годишњи програм 
пословања и предузима мере за његово 
спровођење; предлаже финансијске извештаје; 
извршава одлуке надзорног одбора; врши друге 
пословеодређене Законом, оснивачким актом и 
Статутом јавног предузећа.  

Услови за именовање: да лице има 
високу стручну спрему – правне, економске или 
техничке струке; да има најмање пет година 
радног искуства у струци; да поседује 
организаторске способности (најмање 3 године 
на руководећем положају); да није осуђивано за 
кривична и криминална дела против привреде 

или службене дужности; да се против лица не 
води кривични поступак, као и да лицу није 
изречена мера безбедности забране обављања 
претежне делатности Јавног предузећа. 

Мандат директора: мандат директора 
траје четири године.  

Место рада: Мајданпек. 
 

IV Рок за подношење пријава  на јавни конкурс и 
садржина пријава: 

Рок за подношење пријава је 30 дана.  
Рок почиње да тече наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику РС". 
Пријава на конкурс садржи:име и 

презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства с 
кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. 

 
V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 

- Оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; 

- оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 

- оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује  стручна спрема; 

- оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења и друга акта из којих се види  
на којим пословима и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство) ; 

- оверена фотокопија радне 
књижице; 

- доказ да лице није осуђивано за 
кривично дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности; 

- доказ да лицу није изречена мера 
безбедности забране обављања делатности која 
је претежна делатност јавног предузећа; 

 
VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс: 

Скупштина општине Мајданпек, Комисија 
за именовање директора јавних предузећа, 
19250 Мајданпек, Светог Саве бб, са назнаком 
"За јавни конкурс-именовање Директора ЈП за 
стамбене услуге Мајданпек. 

 
VII Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: 

         Лидија Бинђеско, број телефона 
030 / 582-822. 

 
НАПОМЕНЕ: 
Пријаве уз које нису приложени сви 

тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду, као и непотпуне и 
неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. 
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Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање 
директора јавних предузећа коју је образовала 

СО Мајданпек. 
Изборни поступак се може спровести у више 
делова, уз обављање разговора са кандидатима 
или на други одговарајући начин, о чему ће 
Комисија благовремено обавестити 

__________ 
718 

Скупштина општине Мајданпек као орган 
који је, у складу са чланом 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Сл. лист општине 
Мајданпек'', број 7/08) надлежан за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач, на 
седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 26. став 2. Закона  јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12), на 
предлог Надзорног одбора Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању четвртог члана Комисије за 

именовање директора  
јавних предузећа чији је оснивач општина 

Мајданпек из реда чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште и путеве Мајданпек 
 

I 
 У Комисију за именовање директора 
јавних предузећа чији је оснивач општина 
Мајданпек именује се Боривоје Крчмаревић, 
председник Надзорног одбора Јавног предузећа 
за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек. 
 

II 
 Члан Комисије из тачке I учествоваће у 
раду Комисије у поступку за именовање 
директора Јавног предузећа за грађевинско 
земљиште и путеве Мајданпек по конкурсу, који 
је расписан на основу Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора Јавног 
предузећа за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек број 111-1 од 25.06.2013. године. 
 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 41/4-1  од  25.06.2013. године 

                                                                                  
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                         

Милица Јасенски, с.р. 
__________ 

719 
Скупштина општине Мајданпек као орган 

који је, у складу са чланом 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Сл. лист општине 
Мајданпек'', број 7/08) надлежан за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач, на 
седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 26. став 2. Закона  јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12), на 

предлог Надзорног одбора Јавног  комуналног 
предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи Милановац, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању четвртог члана Комисије за 

именовање директора  
јавних предузећа чији је оснивач општина 

Мајданпек из реда чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа ''Доњи Милановац''  
Доњи Милановац  

 

I 
 У Комисију за именовање директора 
јавних предузећа чији је оснивач општина 
Мајданпек именује се Зоран Живковић, 
председник Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи 
Милановац. 
 

II 
 Члан Комисије из тачке I учествоваће у 
раду Комисије у поступку за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Доњи 
Милановац'' Доњи Милановац по конкурсу, који 
је расписан на основу Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи 
Милановац број 111-2 од 25.06.2013. године. 
 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 41/4-2  од  25.06.2013. године 

                                                                                  
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                       

Милица Јасенски, с.р. 
___________ 

 
720 

Скупштина општине Мајданпек као орган 
који је, у складу са чланом 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Сл. лист општине 
Мајданпек'', број 7/08) надлежан за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач, на 
седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 26. став 2. Закона  јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12), на 
предлог Надзорног одбора Јавног  комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек, 
донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању четвртог члана Комисије за 
именовање директора јавних  

предузећа чији је оснивач општина Мајданпек 
из реда чланова 

Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек 
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I 
 У Комисију за именовање директора 
јавних предузећа чији је оснивач општина 
Мајданпек именује се Драгослав Мунћан, 
председник Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек'' 
Мајданпек . 

II 
 Члан Комисије из тачке I учествоваће у 
раду Комисије у поступку за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Доњи 
Милановац'' Доњи Милановац по конкурсу, који 
је расписан на основу Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек'' 
Мајданпек број 111-3 од 25.06.2013. године. 
 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 41/4-3  од  25.06.2013. године 

                                                                                   
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                      

Милица Јасенски, с.р. 
_____________ 

721 
Скупштина општине Мајданпек као орган 

који је, у складу са чланом 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Сл. лист општине 
Мајданпек'', број 7/08) надлежан за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач, на 
седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 26. став 2. Закона  јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12), на 
предлог Надзорног одбора Јавног  комуналног 
предузећа ''Комуналац'' Мајданпек, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању четвртог члана Комисије за 

именовање директора  
јавних предузећа чији је оснивач општина 

Мајданпек из реда чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа ''Комуналац'' Мајданпек  
 

I 
 У Комисију за именовање директора 
јавних предузећа чији је оснивач општина 
Мајданпек именује се Лаза Павловић, 
председник Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа ''Комуналац'' Мајданпек. 
 

II 
 Члан Комисије из тачке I учествоваће у 
раду Комисије у поступку за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа 
''Комуналац'' Мајданпек по конкурсу, који је 
расписан на основу Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа ''Комуналац'' Мајданпек 
број 111-4 од 25.06.2013. године. 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 41/4-4  од  25.06.2013. године 

                                                                                
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                        

Милица Јасенски, с.р. 
____________ 

722 
Скупштина општине Мајданпек као орган 

који је, у складу са чланом 39. став 1. тачка 10) 
Статута општине Мајданпек (''Сл. лист општине 
Мајданпек'', број 7/08) надлежан за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач, на 
седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 26. став 2. Закона  јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12), на 
предлог Надзорног одбора Јавног  предузећа за 
стамбене услуге Мајданпек, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању четвртог члана Комисије за 

именовање директора  
јавних предузећа чији је оснивач општина 

Мајданпек из реда чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа за 

стамбене услуге Мајданпек  
 

I 
 У Комисију за именовање директора 
јавних предузећа чији је оснивач општина 
Мајданпек именује се Мирослав Репеџић, 
председник Надзорног одбора Јавног предузећа 
за стамбене услуге Мајданпек. 

 
II 

 Члан Комисије из тачке I учествоваће у 
раду Комисије у поступку за именовање 
директора Јавног предузећа за стамбене услуге 
Мајданпек по конкурсу, који је расписан на 
основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Јавног предузећа за 
стамбене услуге Мајданпек број 111-5 од 
25.06.2013. године. 
 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 41/4-5  од  25.06.2013. године 

                                                                             
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                      

Милица Јасенски, с.р. 
___________ 

723 
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, Скупштина 
општине Мајданпек на седници одржаној 
25.06.2013. године, донела је               
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Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника, заменика 

председника и чланова комисије за стамбене 
односе 

I 
 ИМЕНУЈУ СЕ у Комисију за стамбене 
односе, и то: 
 

1. Драгомир Благојевић, за 
председника, 

2. Миладина Костадиновић, за 
заменика председника, 

3. Биљана Дурановић, за члана, 
4. Младен Кришановић, за члана, 
5. Саша Стојановић, за члана, 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 

 
III 

Решење доставити: именованима и архиви 
СО Мајданпек. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 41/6  од  25.06.2013. године 

                                                                                      
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                                                                                   

Милица Јасенски, с.р. 
____________ 

724 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 35. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број 119/12) и члана 39. 
став 1. тачка 10. Статута општине Мајданпек 
(''Службнеи лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању престанка мандата директора 

ЈКП ''Комуналац'' Мајданпек 
 

I 
 Утврђује се да је директору ЈКП 
''Комуналац'' Мајданпек Енесу Шившићу престао 
мандат директора дана 18.06.2013. године, 
услед подношења оставке. 
 

II 
 Решење доставити: именованом, ЈКП 
''Комуналац'' Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
 

III 
 Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Директор ЈКП ''Комуналац'' Мајданпек 
Енес Шившић, дана 18.06.2013. године поднео је 
Скупштини општине Мајданпек неопозиву 
оставку на место директора, из личних разлога.
  

Чланом 35. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број 119/2012) 
прописано је да мандат директора јавног 
предузећа престаје истеком периода на који је 
именован, оставком и разрешењем. 
 С обзиром да је у конкретном случају 
наступио законски услов за престанак мандата, 
Скупштина општине је само констатовала да је 
директору ЈКП ''Комуналац'' Мајданпек престао 
мандат директора предузећа, даном подношења 
оставке. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 – 12  од 25.06.2013. године 

                                                                                           
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                                     

Милица Јасенски, с.р. 
____________ 

725 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 25.06.2013. године, на 
основу члана 35. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број 119/12) и члана 39. 
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек 
(''Службнеи лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Друштва са 
ограниченом одговорношћу ''Бизнис 
инкубатор Мајданпек'' у Мајданпеку 

 
I 

 Именује се Младен Кришановић, 
дипломирани економиста из Мајданпека, за 
директора Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор Мајданпек'' у 
Мајданпеку, на мандатни период од 4 године. 
 

II 
 Решење доставити: именованом, 
Друштву са ограниченом одговорношћу ''Бизнис 
инкубатор Мајданпек'' у Мајданпеку и архиви СО 
Мајданпек. 
 

III 
 Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина Друштва са ограниченом 

одговорношћу ''Бизнис инкубатор Мајданпек'' у 
Мајданпеку расписала је конкурс за именовање 
директора друштва и образовала  Комисију за 
спровођење конкурса. 
 На основу извештаја Комисије за 
спровођење конкурса, Скупштина друштва, 
донела је Одлуку о избору директора Друштва 
са ограниченом одговорношћу ''Бизнис 
инкубатор Мајданпек'' у Мајданпеку Младена 
Кришановића, дипломираног економисту из 
Мајданпека на мандатни период од 4 године. 
Комисија за кадровска питања, одликовања и 
друга јавна признања, на седници одржаној дана 
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24.06.2013. године, прихватила је ову одлуку 
Скупштине друштва и предложила је Скупштини 
општине именовање директора друштва  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  023 – 13  од 25.06.2013. године                                                                                                

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                                                                                                      

Милица Јасенски, с.р. 
_____________ 
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