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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Службени 
гласник РС'', број 68/15) и члана 39. Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), а у 
вези тачке 7. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему 
јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (''Службени 
гласник РС'', број 101/15 и 114/15), Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 04.02.2016. године, 
донела је  

 
 

О Д Л У К У 
о максималном броју запослених на неодређено  

време у систему локалне самоуправе   
општине Мајданпек за 2015. годину 

 
 
1. Овом Одлуком утврђује се максималан број запослених на неодређено време по организационим облицима 

у систему локалне самоуправе општине Мајданпек за 2015. годину и рок за поступање организационих облика по овој 
Одлуци. 

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних 
служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015.годину, утврђено је да 
општина Мајданпек може имати највише 392 запослена на неодређено време. 

 
2. Максималан број запослених на неодређено време по организационим облицима у систему локалне 

самоуправе општине Мајданпек је:  

 

Редни број Назив организационог облика 

Максималан број 
запослених на 

неодређено време у 
2015. години 

1. Општинска управа Мајданпек  94 
2. ЈП за комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек 66 
3. ЈКП ''Комуналац'' Мајданпек 0 
4. ЈКП ''Доњи Милановац'' Доњи Милановац 27 
5. ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек 45 

6. 
ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
''Мајданпек'' Мајданпек 

28 

7. ЈП за стамбене услуге Мајданпек 18 
8. Центар за културу Мајданпек 8 
9. ЈС Центар за културу и образовање Доњи Милановац 5 

10. Центар за социјални рад 1 
11. Фондација за локални економски развој 6 
12. Бизнис инкубатор ДОО Мајданпек 3 
13. Музеј у Мајданпеку 6 
14.  Туристичка организација општине Мајданпек 8 
15. Народна библиотека Мајданпек 9 
16. ПУ ''Марија Мунћан'' Мајданпек 62 
17. Месне заједнице 5 
18. Правобранилаштво општине Мајданпек 1 

 Укупно: 392 
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3. Организациони облик из тачке 2. ове 
Одлуке који има обавезу рационализације, 
дужан је да изврши смањење броја запослених 
најкасније у року од 60 дана од дана доношења 
ове Одлуке. 

 
4. Ову Одлуку доставити Министарству 

државне управе и локалне самоуправе и 
Министарству финансија у року од 15 дана од 
дана доношења. 

 
5. Ову Одлуку објавити у ''Службеном 

листу општине Мајданпек'' и на веб презентацији 
општине Мајданпек. 

 
6. Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''.  
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
I Број: 112-1 од 04.02.2016.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                          Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1284 
На основу члана 79. и 92. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
108/2013), члана 39. Статута oпштине Мајданпек 
(“Службени лист општине Мајданпек”, број 7/08), 
а на предлог Општинског већа, Скупштина 
општине Мајданпек је на седници одржаној 
04.02.2016. године,  донела 
 

ОДЛУКУ 
о ангажовању ревизора за обављање 

екстерне ревизије завршног рачуна буџета 
општине Мајданпек за 2015. годину 

 
Члан 1. 

 За завршни рачун буџета општине 
Мајданпек за 2015. годину ангажоваће се 
екстерни ревизор. 
 

Члан 2. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Мајданпек“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 401-41 од  04.02.2016. године 

                                                                         
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ, 

                       Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1285 
На основу члана члана 4. став 2.  Закона 

о култури ("Службени гласник РС", број 72/09) и 
члана 14. Закона о библиотечко-информационој 
делатности ("Службени гласник РС", бр. 52/11)  и 
члана 39. став 1. тачка 9) Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек"), 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана  04.02.2016. године, донела је  

ОДЛУКУ 
о измени и допуни 

Одлуке о оснивању Народне библиотеке 
Мајданпек 

 
Члан 1. 

У члану 12. Одлуке о оснивању Народне 
библиотеке Мајданпек (број: 06-34/6 од 
05.01.2001. године и 06-28/6 од 27.12.2004. 
године) бришу се ставови 3. и 4. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мајданпек", а примењиваће се по отварању 
рачуна Народне библиотеке Мајданпек код 
Управе за трезор и евидентирању у Наредби о 
списку директних и индиректних корисника 
средстава буџета Републике Србије, односно 
буџета локалне власти, корисника средстава 
организација за обавезно социјално осигурање, 
као и других корисника јавних средстава који су 
укључени у систем консолидованог рачуна 
трезора. 
 

Члан 3. 
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

општине Мајданпек". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-4/5 од 04.02. 2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                  Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1286 
На основу члана 57. и 94. Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 
("Службени гласник РС", бр. 68/15), члана 20. 
става 1. тачке 13. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС ", број:129/07), члана 14. 
тачке 14. и члана 39. тачке 7. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
бр.7/08), Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 04.02.2016. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
о допуни Oдлуке о такси превозу путника 

на територији општине Mајданпек 
 

Члан 1. 
У Одлуци о ауто такси превозу на 

територији општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', бр.31/15),  у члану  37. иза 
става један додаје се став два који гласи:" 
Изузетно, у 2016. години неће се 
примењивати као услов за такси возило 
одредба из члана 12. став 1. тачка 10)."  
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу  
општине  Мајданпек". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06- 4/8  од 04.02.2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

       Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1287 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана   2016. године, на основу 
члана 32.Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07), члана 39. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), као и члана 87. 
Пословника Скупштине општине Мајданпек  
("Службени лист општина", број 12/04 и 6/05 и 
"Службени лист општине Мајданпек",број 3/08), 
донела је 
 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 
Одредаба члана 2.  и члана 6.  Одлуке о 

финансијској подршци породицама са децом 
на територији општине Мајданпек 

("Службени лист општине Мајданпек", број 
17/15) 

 
Одредбама члана 2. уведено је право на 

месечни родитељски додатак који остварује 
породица за треће и свако наредно дете по 
редоследу рађања, све до навршених осамнаест 
година живота детета, уз испуњење услова 
наведених у члану 2. и уз достављање доказа 
наведених у члану 6. Одлуке.  
 

Намера подносиоца иницијативе за 
доношење Одлуке о финансијској подршци 
породицама са децом на територији општине 
Мајданпек је, између осталог, да се финансијски 
подрже породице са децом која похађају 
обавезни припремни предшколски програм и 
неку од школа на територији општине Мајданпек, 
те је за  остваривање права на месечни 
родитељски додатак (члан 2. тачка 2 .) услов 
да сва  деца, школског узраста у једној 
породици, похађају неку од школа на 
територији општине Мајданпек (члан 6. тачка 
7 ). 
 

Ово аутентично тумачење објавити у 
"Службеном листу општине Мајданпек" 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06- 4/12  од 04.02. 2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
    Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1288 

На основу члана 9. став 4. Закона о 
финансијској подршци породицама са децом 
("Службени гласник РС", број 16/02, 115/05 и 
107/09), члана 39. став 1. тачке 7) Статута 
општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08), Скупштина општине  
Мајданпек, на седници одржаној дана 
04.02.2016. године, донела jе 

 
О Д Л У К У 

о изменaма и допуни Одлуке о 
финансијској подршци породицама са 

децом на територији општине Mајданпек 

Члан 1. 
У Одлуци о о финансијској подршци 

породицама са децом на територији општине 
Mајданпек ("Службени лист општине  
Мајданпек", број 17/15) у члану 2. став 1. тачка 2. 
мења се и гласи: 

"2) право на месечни родитељски 
додатак који остварује породица, која чини 
заједничко домаћинство, за треће и свако 
наредно дете по редоследу рађања, све до 
навршених осамнаест година живота детета; " 
 

Члан 2. 
У  члану 2. став 3. мења се и гласи: 
"Право на месечни родитељски додатак 

из става 1. тачка 2. овог члана, породица 
остварује за: 

1) децу старости до 5,5 година; 
2) децу која похађају припремни предшколски 

програм; 
3) децу која су ученици неке од школа на 

територији општине Мајданпек; 
4) децу која су ученици неке од школа ван  

територије општине Мајданпек." 
 

 Члан 3. 
У  члану 2. став 4. мења се и гласи: 
"Право из става 1. тачка 2. признаје се у 

месечном износу, за децу која су ученици неке 
од школа на територији општине Мајданпек,  и 
то: 

1) за треће дете у износу од 6.000 динара, 
2) за четврто дете, 40% од износа за треће 

дете, односно у износу од 2.400 динара, 
3) за пето дете, 30% од износа за треће дете , 

односно у износу од 1.800 динара; 
4) за свако наредно дете, по редоследу 

рађања, 20% од износа за треће дете, односно у 
износу од 1.200 динара." 
 

Члан 4. 
У  члану 2. после става 4. додаје се нови 

став 5. који гласи:                                                  
''Право из става 1. тачка 2. признаје се у 

месечном износу, за децу која су ученици неке 
од школа ван територије општине Мајданпек,  и 
то: 

1) за треће дете у износу од 3.000 динара, 
2) за четврто дете, 40% од износа за треће 

дете, односно у износу од 1.200 динара, 
3) за пето дете, 30% од износа за треће дете , 

односно у износу од 900 динара; 
4) за свако наредно дете, по редоследу 

рађања, 20% од износа за треће дете, односно у 
износу од 600 динара." 

Досадашњи ставови 5 – 16 постају 
ставови 6 – 17. 
 

Члан 5. 
У члану 2. у досадашњем ставу 15. који 

је постао став 16. речи: "31.децембар 2014. 
године." замењују се речима: "31.децембар 2015. 
године." 
 

Члан 6. 
У члану 6. став 1. тачка 7. мења се и гласи: "7) 
потврду о похађању основне, односно средње 
школе;" 
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Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мајданпек". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06- 4/14 од 04.02.2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                         Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1289 
 Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 04.02.2016. године, на 
основу члана 39. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
као и члана 7. став 1. и члана 42. Одлуке о 
стипендирању ученика и студената (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 29/15), донела је 
 

О Д Л У К У 
о образовању Савета за стипендирање 

ученика и студената 
 

I 
 Образује се Савет за стипендирање 
ученика и студената у саставу: 
 

1)  Биљана Василијић - председник, 
2)  Лидија Бинђеско - заменик 

председника, 
3)  Габријел Милосављевић - члан, 
4)  Ивана Србуловић - члан, 
5)  Перица Пауновић - члан, 
6)  Саша Стојановић - члан, 
7)  Љубомир Драгошан - члан, 

  
II 

 Савет за стипендирање ученика и 
студената: 
 

1)прати примену прописа у области 
стипендирања ученика и студената; 

 
2)предлаже дефицитарна занимања у 

привредним друштвима општине Мајданпек; 
 
3)покреће иницијативе за побољшање 

услова стипендирања ученика и студената; 
 
4)посредује у запошљавању стипендиста 

општине Мајданпек; 
 
5)обавља и друге послове које му 

Скупштина општине повери посебним актом. 
 

III 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 670 - 2  од 04.02.2016. године 
                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                            Славиша Божиновић, с.р. 

__________ 
1290 

На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике  

 

Србије“, број 129/07) и члана 39. став 1. тачка 20. 
Статута општине Мајданпек („Службени лист 
општине Мајданпек“, број 7/08), Скупштина 
Општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
04.02.2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Савета за безбедност општине 

Мајданпек 
 

Члан. 1. 
Овом Одлуком оснива се Савет за 

безбедност Општине Мајданпек (у даљем 
тексту: Савет).  

 
Члан 2. 

У Савет се именују:  
1. Дејан Вагнер, за председника;  
2. др Зоран Милошевић, за заменика 

пред-седника;  
3. Гордана Милентијевић, за члана;  
4. Драган Божиновић, за члана;  
5. Весна Тричковић, за члана;  
6. др Миљојко Нешовић, за члана;  
7. Марко Цокић, за члана;  
8. Ненад Јовановић, за члана;  
9. Ранко Керановић, за члана; 

          10. Дејан Миливојевић, за члана; 
          11. Горан Черчелановић, за члана. 

 
За секретара Савета именује се Зоран 

Топаловић. 
 

Члан 3. 
Мандат чланова Савета траје 4 године, 

односно до престанка мандата одборника сазива 
Скупштине општине која их је именовала. 
 

Члан 4. 
Задаци Савета су:  
1) анализа стања безбедности у локалној 

заједници која се заснива на прикупљању и 
процени свих расположивих и јавно доступних 
података, затим на утврђивању проблема који 
утичу на безбедност грађана и на одређивање 
приоритета, као и процеса процене стања 
безбедности кроз консултације свих битних 
представника локалне заједнице;  

2)  израда локалног плана за безбедност; 
3) израда локалног плана комуникације 

који Савету помаже да на што бољи начин 
комуницира са средином у којој делује; 

4)  оснивање радних група које се баве 
решавањем појединачних проблема и у вези са 
тим пројектују Акционе планове који јасно 
дефинишу приступ решавању одређеног 
проблема; 

5) разматрање и других питања која се 
односе на јавну безбедност и сигурност грађана 
и локалне самоуправе, заштиту права и имовине 
појединаца, правних лица и локалне 
самоуправе, у складу са законом и другим 
прописима који регулишу област јавне 
безбедности.  
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Члан 5. 
За обављање задатака из члана 4. oве 

Одлуке, Савет може предложити ангажовање 
стручних радних група.  
 Стручне радне групе из става 1. овог 
члана образује Општинско веће општине 
Мајданпек. 
 

Члан 6. 
Стручне и административне послове за 

потребе Савета обавља Општинска управа 
општине Мајданпек.  
 

Члан 7. 
Начин припреме, вођење и рад седнице 

савета и друга питања везана за рад Савета 
уређују се његовим пословником. 

Пословник из става 1. овог члана Савет 
ће донети у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

 
Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Мајданпек“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-4/16 од 04. фебруара 2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1291 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 04.02.2016. године, на 
основу члана 14. став 1. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 
54/11), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова и 

заменика чланова Изборне комисије општине 
Мајданпек у сталном саставу 

 
I 

 Разрешавају се чланства у Изборној 
комисији општине Мајданпек у сталном саставу: 

1. Дејан Шкорић, председник; 
2. Татјана Јовановић, заменик пред-

седника; 
3. Владимир Зековић, члан; 
4. Љубо Максимовић, заменик члана; 
5. Тихомир Тодоровић, члан; 
6. Јеленче Јеремић, заменик члана; 
7. Владимир Ивовић, члан; 
8. Маша Митровић, заменик члана; 
9. Добривоје Божиновић, члан; 
10. Радмило Бекеревић, заменик члана; 
11. Драгана Живановић, члан; 
12. Слађана Билав, заменик члана; 
13. Владан Павловић, члан; 
14. Татијана Илић, заменик члана; 
15. Енес Шившић, члан; 
16. Зоран Митровић, заменик члана; 
17. Снежана Љајић, члан; 
18. Милица Чорковић, заменик члана; 
19. Душан Шешум, члан; 
20. Станимир Владић, заменик члана; 

 

21. Михајло Јовановић, члан; 
22. Млађан Јовановић, заменик члана. 

 
II 

 У Изборну комисију општине Мајданпек у 
сталном саставу именују се, и то: 

1. Мијомир Ралевић, за председника, кога је 
предложила Одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Српска напредна странка; 

- Светлана Цокић, за заменика председника, 
коју је предложила Одборничка група 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Српска напредна 
странка; 

 
2. Никола Тодоровић, за члана, кога је 

предложила Одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Српска напредна странка;  

 - Татјана Јовановић, за заменика члана, 
коју је предложила Одборничка група 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Српска напредна 
странка; 

 
3. Тихомир Тодоровић, за члана, кога је 

предложила Одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Српска напредна странка; 

 - Мира Николић, за заменика члана, коју 
је предложила Одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Српска напредна странка; 

 
4. Маша Митровић, за члана, кога је 

предложила Одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Српска напредна странка; 

- Иванка Николић, за заменика члана, коју је 
предложила Одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Српска напредна странка; 

 

5. Владимир Ивовић, за члана, кога је 
предложила Одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Српска напредна странка; 

- Миленче Митић, за заменика члана, кога је 
предложила Одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Српска напредна странка; 

 
6. Снежана Зечевић, за члана, коју је 

предложила Одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Српска напредна странка; 

- Томислав Куљанин, за заменика члана, кога 
је предложила Одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Српска напредна странка; 

 
7. Милица Чорковић, за члана, коју је 

предложила Одборничка група Демократске 
странке; 

- Љубиша Васовић, за заменика члана, кога је 
предложила Одборничка група Демократске 
странке; 

 
8. Душан Шешум, за члана, кога је 

предложила Одборничка група Демократске 
странке; 

- Мирко Илић, за заменика члана, кога је 
предложила Одборничка група Демократске 
странке; 

 
9. Срђан Мердовић, за члана, кога је 

предложила Одборничка група Демократске 
странке; 
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- Млађан Јовановић, за заменика члана, кога 
је предложила Одборничка група Демократске 
странке; 

 
10. Радивоје Вујовић, за члана, кога је 

предложила Одборничка група ''За бољи 
Мајданпек''; 

- Радица Миливојевић, за заменика члана, 
коју је предложила Одборничка група ''За бољи 
Мајданпек''; 

 
11. Маријана Барбуловић, за члана, коју је 

предложила Одборничка група ''За бољи 
Мајданпек''; 

- Душко Васић, за заменика члана, кога је 
предложила Одборничка група ''За бољи 
Мајданпек''; 

 
12. Добривоје Божиновић, за члана, кога је 

предложила Одборничка група СПС, ПУПС, ЈС и 
Социјалдемократска партија Србије; 

- Дејан Костић. за заменика члана, кога је 
предложила Одборничка група СПС, ПУПС, ЈС и 
Социјалдемократска партија Србије; 

 
13. Драгана Живановић, за члана, коју је 

предложила Одборничка група СПС, ПУПС, ЈС и 
Социјалдемократска партија Србије; 

- Слађана Билав, за заменика члана, коју је 
предложила Одборничка група СПС, ПУПС, ЈС и 
Социјалдемократска партија Србије. 
 

III 
 За секретара Изборне комисије именује 
се Зоран Топаловић, дипломирани правник из 
Мајданпека. 
 
 За заменика секретара Изборне комисије 
именује се Дејан Шкорић, дипломирани правник 
из Мајданпека. 

    
IV 

Заменик председника, односно члана 
Изборне комисије, учествује у раду комисије, 
стим што на седници комисије може учествовати 
у одлучивању (гласању) само у случају 
одсутности лица које замењује. 

 
V 

 Председнику, секретару и члановима 
комисије и њиховим заменицима припада 
посебна накнада за рад у комисији. 
 Средства за исплату накнаде из 
предходног става обезбеђују се у буџету 
општине Мајданпек. 
  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 4/18  од  04.02.2016. године 

                                                                             
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

      Славиша Божиновић, с.р. 
__________ 

1292 

Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 03.02.2016. 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, донело је 
 

О Д Л У К У 
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 2015./2016. 
години. 
 

II 
 У оквиру средњег образовања 
дефицитарна занимања су: 
 
            1) водоинсталатер ; 
            2) електромеханичарски техничар одр-
жавање опреме, лифтова и покретних степеница 
; 
            3) рударски техничар за припрему мине-
ралних сировина ; 
            4) рударски техничар за експлоатацију 
лежишта минералних сировина и 
            5) електромонтер мрежа и постројења. 
 

III 
 У оквиру високог образовања 
дефицитарна занимања су: 
 
           1) професор математике ; 
           2) доктор медицине; 
           3) дипломирани инжењер грађевинарства; 
           4) дипломирани инжењер архитектуре; 
           5) дипломирани правник;  
           6) дипломирани економиста; 
           7)дипломирани рударски инжењер за 
припрему минералних сировина; 
           8)дипломирани рударски инжењер за 
експлоатацију лежишта минералних сировина; 
           9)дипломирани електро инжењер-
енергетичар; 
          10)дипломирани инжењер пољопривреде 
(сточарство, воћарство, челарство, 
повртарство); 
          11) дипломирани туризмолог; 
          12) доктор ветеринарске медицине; 
          13) дипломирани фармацеут  и 
          14)струковни медицински радиолог 
(радиолошки техничар). 
  

IV 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 670 - 1 од 03. 02. 2016. године 

                                                                                        
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                      Дејан Вагнер, с.р 
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