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1293
На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС,"број:
119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/2014 др. закон) и члана 14 и 39. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек,"
број:7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања ЈП за стамбене услуге Мајданпек за
2016. годину (број2010 од 28.12.2015. године),
који је доставио директор дана 28.12.2015.
године.
II
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек ".
III
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈП за стамбене услуге Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023- 47 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1294
На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС,"број:
119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/2014 др. закон) и члана 14 и 39. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек,"
број:7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања ЈП "Водовод" Мајданпек за 2016.
годину (број 68/1 од 19.01.2016.године), а
усвојио НО ЈП "Водовод" Мајданпек Одлуком
број 68 од 19.01.2016. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек ".

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
III
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈП "Водовод" Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023- 4/2016 од 04.02.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша
Божиновић,с.р.
__________
1295
На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број
119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/2014 др. закон) и члана 14 и 39. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана
04.02.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања ЈКП "Мајданпек" Мајданпек за 2016.
годину који је доставио директор.
II
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".
III
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈКП "Мајданпек" Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023- 6/2016 од 04.02.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1296
На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број
119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/2014 др. закон) и члана 14 и 39. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08),
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Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 04.02.2016. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-4/2 од 04.02.2016. године

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1298
На основу члана 39. тачке 22. Статута
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек", број:7/08), Скупштина општине
Мајданпек,
на
седници
одржаној
дана
04.02.2016. године, донела је

I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања ЈКП "Доњи Милановац" Доњи
Милановац за 2016. годину који је усвојио НО
ЈКП "Доњи Милановац" Одлуком број 14/16 од
21.01.2016. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек ".
III
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈКП "Доњи Милановац",
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023- 5/2016 од 04.02.2016.године

РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања Фондације за локални економски
развој општине Мајданпек за 2016. годину, који
је предложила одговорна особа за заступање и
представљање Фондације (Програм број: 03602/2015 од 07.12.2015. године).
Финансијски
и
програмски
план
Фондације за локални економски развој општине
Мајданпек за 2016. годину саставни је део
Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2016.
годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1297
На основу члана 12. Закона о јавним
службама (″Службени гласник РС″, број:42/91,
71/94, 79/05, и 83/14), члана 18. и члана 39. тачка
22. Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општина," број: 7/08), Скупштина општине
Мајданпек,
на
седници
одржаној
дана
04.02.2016. године, донела је

II
Ово решење објавити у "Службеном
листу општинe Мајданпек ".

РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022- 15 од 04.02.2016. године

I
Даје се сагласност на Програм рада
Центра за социјални рад у Мајданпеку за 2016.
годину, број 551-1857-1 од 19.01.2016. године,
који је предложила директорка, а усвојио
Управни одбор Центра за социјални рад
Одлуком број:551-239/3 на седници одржаној
19.01.2016. године.
II
Финансијски и програмски план Центра
за социјални рад у Мајданпеку за 2013. годину је
саставни део Одлуке о буџету општине
Мајданпек за 2016. годину.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општинe Мајданпек ".
IV
Решење доставити:
- Центру за социјални рад у Мајданпеку
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.

III
Решење доставити:
- Фондацији за локални економски развој
општине Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1299
На основу члана 74. став 4. Закона о
култури (″Службени гласник РС″, број: 72/09) и
члана 18. и члана 39. тачке 22. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број:7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Музеја у Мајданпеку за 2016. годину, који је
предложио в.д. директора (Програм број: 153 од
10.12.2015. године) .
Финансијски и програмски план Музеја у
Мајданпеку за 2016. годину саставни је део
Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2016.
годину.
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II
Ово решење објавити у "Службеном
листу општинe Мајданпек ".
III
Решење доставити:
- Музеју у Мајданпеку,
Одељењу
за
привреду,
делатности и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.

јавне

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022- 10/3 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1300
На основу члана 14 и 39. Статута
општине Мајданпек ("Службени лист општине
Мајданпек," број:7/08), Скупштина општине
Мајданпек,
на
седници
одржаној
дана
04.02.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања
Друштва
са
ограниченом
одговорношћу "Бизнис инкубатор" Мајданпек за
2016. годину, који је предложио директор
дописом број:234-12/2015 од 24.12.2015. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек ".
III
Решење доставити:
- Друштву са ограниченом одговорношћу
"Бизнис инкубатор" Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022- 14/2015 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1301
На основу члана 74. став 4. Закона о
култури (″Службени гласник РС″,број: 72/09) и
члана 18. и члана 39. тачке 22. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број:7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана
04.02.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Народне библиотеке Мајданпек за 2016. годину,
који је предложио в.д. директора (Програм број:
209 од 28.12.2015. године).

9. фебруар 2016.

Финансијски и програмски план Народне
библиотеке Мајданпек за 2016. годину саставни
је део Одлуке о буџету општине Мајданпек за
2016. годину.
`
II
Ово решење објавити у "Службеном
листу општинe Мајданпек ".
III
Решење доставити:
- Народној библиотеци Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022- 18/2015 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1302
На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', број
42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05) и члана 39.
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број
7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника,
заменика председника и чланoва
Управног одбора Центра за културу
Мајданпек
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
досадашње
дужности у Управном одбору Центра за културу
Мајданпек, и то:
1. Милица Михајловски, председник;
2. Николa
Ристић,
заменик
председника;
II
ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор Центра за
културу Мајданпек, и то:
1. Никола Ристић, за председника;
2. Слободан Миљевић, за члана;
III
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
IV
Решење
доставити:
именованима,
Центру за културу Мајданпек и архиви СО
Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 4/18-1 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,
с.р.
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__________
1303
На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', број
42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05) и члана 39.
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број
7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника,
заменика председника и чланoва
Управног одбора Музеја у Мајданпеку
I
Разрешава се досадашње дужности у
Управном одбору Музеја у Мајданпеку, и то:
1. Снежана Јефтић, члан;
2. Олгица Кнежевић, члан.
II
Именује се Драгана Бојичић, за члана
Управног одбора Музеја у Мајданпеку.
III
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
IV
Решење доставити: именованима, Музеју
Мајданпек и архиви СО Мајданпек.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 4/18-2 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1304
На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91,
71/94 и 79/05) и члана 39. став 1. тачка 10)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
04.02.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и
чланова Надзорног одбора
Музеја у Мајданпеку
I
РАЗРЕШАВА СЕ
Дејан Соколовић
досадашње дужности председникa Надзорног
одбора Музеја у Мајданпеку.
II
ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор Музеја у
Мајданпеку, и то:

9. фебруар 2016.

1. Милан Цветковић, за председника;
2. Снежана Јефтић, за члана.
III
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
IV
Решење доставити: именованима, Музеју
Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 4/18-2 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1305
На основу члана 22. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', број 42/91,
71/94 и 79/05) и члана 39. став 1. тачка 10)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
04.02.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Управног одбора
Туристичке организације општине Мајданпек
I
РАЗРЕШАВА
СЕ
Драган
Иванић
досадашње дужности члана Управног одбора
Туристичке организације општине Мајданпек.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.

III
Решење доставити: Драгану Иванићу,
Туристичкој организацији општине Мајданпек и
архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 4/18-3 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1306
На основу члана 32. став 2. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), као и члана 39. став 1.
тачка
10)
Статута
општине
Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08),
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 04.02.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
Управног одбора
Фондације за локални економски развој
општине Мајданпек
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I
РАЗРЕШАВА
СЕ
Сања
Шојић
Даниловић досадашње дужности председника
Управног одбора Фондације за локални
економски развој општине Мајданпек.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Јовановић за
председника Управног одбора Фондације за
локални економски развој општине Мајданпек.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
IV
Решење
доставити:
именованима,
Фондацији за локални економски развој општине
Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 4/18-4 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1307
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године, на
основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', број 72/09), и члана 39. став 1. тачка 10)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Техничке школе
Мајданпек
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ досадашње дужности
у Школском одбору Техничке школе Мајданпек, и
то:
I - представници локалне самоуправе:
1. Ненад Мучибабић, члан;
2. Слободан Билав, члан;
3. Васиљ Николић, члан.

I - представници локалне самоуправе:
1. Миомир Мијуцић, за члана;
2. Маја Шкорић, за члана;
3. Немања Науновић, за члана.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.

и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 4/18-5 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с. р.
__________
1308
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године, на
основу члана 54. став 12. и 13. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'' бр. 72/09), члан 32. став
1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члан 39.
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', бр. 07/08),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Гимназије
''Миле Арсенијевић Бандера'' у Мајданпеку
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
досадашње
дужности у Школском одбору Гимназије ''Миле
Арсенијевић Бандера'' и то:
I – представници локалне самоуправе:
1. Љубомир Драгошан, члан;
2. Жељко Петровић, члан;
3. Наташа Маринковић, члан.
II
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Гимназије
''Миле Арсенијевић Бандера'' и то:
I – представници локалне самоуправе:
1. Саша Јаношевић, за члана;
2. Бојана Манојловић, за члана;
3. Зоран Ерић, за члана.
III
Решење
доставити:
именованима,
Гимназији
''Миле
Арсенијевић
Бандера''
Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.

II
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Техничке
школе Мајданпек, и то:

IV
Решење
доставити:
Техничкој школи Мајданпек
Мајданпек.

9. фебруар 2016.

именованима,
архиви СО

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 4/18-6 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с. р.
__________
1309
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године, на
основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', број 72/09), и члана 39. став 1. тачка 10)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је

6

БРОЈ 4

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора
Основне школе ''Велимир Маркићевић''
Мајданпек
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
досадашње
дужности у Школском одбору Основне школе
''Велимир Маркићевић'' Мајданпек, и то:
I - представници локалне самоуправе:
1. Ивана Србуловић, члан;
2. Стеван Керановић, члан и
3. Данило Буздимировић, члан.
II
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне
школе ''Велимир Маркићевић'' Мајданпек, и то:
I - представници локалне самоуправе:
1. Горан Милетић, за члана;
2. Жика Јовановић, за члана;
3. Сања Шојић Даниловић, за члана.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
IV
Решење
доставити:
именованима,
Основној
школи
''Велимир
Маркићевић''
Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 4/18-7 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с. р.
__________
1310
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године, на
основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', број 72/09), и члана 39. став 1. тачка 10),
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
''12. септембар'' Мајданпек
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
досадашње
дужности у Школском одбору Основне школе
''12. септембар'' Мајданпек, и то:
I - представници локалне самоуправе:
1. Јелена Стојановић, за члана;
2. Небојша Лор, за члана;
3. Иван Цепењор, за члана.

II

9. фебруар 2016.

ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне
школе ''12. септембар'' Мајданпек, и то:
I - представници локалне самоуправе:
1. Слободан Ивановић, члан;
2. Милена Адамовић, члан;
3. Петар Ристић, члан.
III
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
IV
Решење
доставити:
именованима,
Основној школи ''12. септембар'' Мајданпек и
архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 4/18-8 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с. р.
__________
1311
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године, на
основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', број 72/09), и члана 39. став 1. тачка 10)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
''Бранко Перић'' Рудна Глава
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
досадашње
дужности у Школском одбору Основне школе
''Бранко Перић'' Рудна Глава, и то:
I - представници локалне самоуправе:
1. Драган Голубовић, члан;
2. Бојан Балић, члан;
3. Младен Владић, члан.
II
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне
школе ''Бранко Перић'' Рудна Глава, и то:
I - представници локалне самоуправе:
1. Зоран Веселиновски, за члана;
2. Драгош Стојановић, за члана;
3. Драган Балановић, за члана.
III
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
IV
Решење
доставити:
именованима,
Основној школи ''Бранко Перић'' Рудна Глава и
архиви СО Мајданпек.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 4/18-9 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с. р.
__________
1312
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године, на
основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', број 72/09), и члана 39. став 1. тачка 10)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе
''Вук Караџић'' Доњи Милановац
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ досадашње дужности
у Школском одбору Основне школе ''Вук
Караџић'' Доњи Милановац, и то:
I - представници локалне самоуправе:
1. Јован Радуловић, члан;
2. Војислав Тодоровић, члан;
3. Срђан Петровић, члан.
II
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне
школе ''Вук Караџић'' Доњи Милановац, и то:

9. фебруар 2016.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе
''Миладин Бучановић'' Влаоле
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
досадашње
дужности у Школском одбору Основне школе
''Миладин Бучановић'' Влаоле, и то:
I - представници локалне самоуправе:
1. Ђорђе Рошкић, члан;
2. Предраг Васић, члан.
II
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне
школе ''Миладин Бучановић'' Влаоле, и то:
I - представници локалне самоуправе:
1. Завиша Николајевић, за члана;
2. Драгче Илић, за члана;
3. Маријан Мијуцић, за члана.
III
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
IV
Решење
доставити:
именованима,
Основној школи ''Миладин Бучановић'' Влаоле и
архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 4/18-11 од 04.02.2016. године

I - представници локалне самоуправе:
1. Ненад Радић, за члана;
2. Ненад Петровић, за члана;
3. Ранко Бошковић, за члана.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
IV
Решење
доставити:
именованима,
Основној школи ''Вук Караџић'' Доњи Милановац,
и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 4/18-10 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с. р.
__________
1313
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.02.2016. године, на
основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', број 72/09), и члана 39. став 1. тачка 10)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1314
На основу члана 28. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.
119/12, 116/13 – др. пропис, 44/14) и члана 39.
став 1. тачка 32. Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', бр.
7/08),Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 04.02.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу Јавног конкурса за именовање
директора Јавног предузећа
за комуналне услуге "Водовод"
Мајданпек
1.
Овом
Одлуком
започиње
се
спровођење јавног конкурса за именовање
директора Јавног предузећа за комуналне услуге
"Водовод" 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 комуналне услуге "Водовод"
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Мајданпек прописани су Законом о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.
119/12, 116/13 – др. пропис, 44/14) и Статутом
Јавног предузећа за комуналне услуге "Водовод"
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
бр. 24/14).
4.
Јавни
конкурс
за
именовање
директора Јавног предузећа за комуналне услуге
"Водовод" 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 комуналне услуге "Водовод"
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 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1315
Скупштина општине Мајданпек, на
основу чланова 25. и 29. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број бр.
119/12, 116/13 – др. пропис, 44/14) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање
директора Јавног предузећа за комуналне услуге
"Водовод" Мајданпек, број: 111-1 од 04.02.2016.
године, оглашава јавни конкурс
за именовање директора Јавног предузећа за
комуналне услуге "Водовод" Мајданпек
I. Јавно комунално предузеће:
Јавног предузећа за комуналне услуге
"Водовод" Мајданпек, 19250 Мајданпек, Шашка 5
II. Функција за коју се врши избор:
Директор Јавног предузећа за комуналне
услуге "Водовод" 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;

9. фебруар 2016.

извршава одлуке Надзорног одбора; врши друге
послове одређене Законом 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, грашевинском и на
осталим техничким факултетима; да има
најмање пет године 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 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 Јавног
предузећа за комуналне услуге "Водовод"
Мајданпек.
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу:
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Зоран Топаловић, број телефона 030 /581-217.
НАПОМЕНЕ:
Пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или овереној
фотокопији, 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 проверу обављањем разговора
са кандидатима или на други одговарајући
начин, о чему ће Комисија благовремено
обавестити кандидате.
__________
1316
Скупштина општине
Мајданпек на
седници одржаној дана 04.02.2016. године на
основу члана 35. и 46. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72 /09,
81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24 /11, 121/12, 42/13
- УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14),
члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), као и члана
39. Статута општине Мајданпек ("Сл. лист
општине", бр. 7/08), по прибављеном мишљењу
Комисије за планове општине Мајданпек број
350-1/2016-03 од 29.01.2016.године, донела је
ОДЛУКУ
о изради плана детаљне регулације
за уређење комплекса Аутобуске станице у
Мајданпеку
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације за уређење комплекса Аутобуске
станице у Мајданпеку (у даљем тексту План
детаљне регулације).
Члан 2.
План детаљне регулације обухвата целе
катастарске парцеле број 366, 369, 370, 371/2,
373, и делове катастарских парцела број 254,
423 и 561 КО Мајданпек .
Површина простора обухваћеног Планом
детаљне регулације износи око 01.52.45 ha.
Подручје Плана детаљне регулације
дато је на графичком приказу, који је одштампан
уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Током израде Нацрта Плана детаљне
регулације, услед функционалних потреба,
инфраструктурних коридора и сл., могуће је
одступање од границе дефинисане овом
Одлуком, што ће се верификовати приликом
стручне контроле Нацрта Плана детаљне
регулације на Комисији за планове општине
Мајданпек.
Члан 3.
Израда Плана детаљне регулације
условљена је смерницама из Плана генералне
регулације насеља Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек '' бр. 1/11), обзиром да се
ради о потреби да се дефинишу нове површине
јавне намене.
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Подлоге за израду Плана детаљне
регулације су: орто-фото снимак, топографска
подлога у размери 1:25 000; катастарско –
топографска подлога.
Члан 4.
Полазни основ за дефинисање планских
решења на територији општине Мајданпек јесте
примена и поштовање дефинисаних општих
принципа просторног развоја, као и основних
циљева. Општи принципи се нарочито односе на
јачање одрживости, идентитета, конкурентности
и кохезије, и управљање просторним развојем
града
у
циљу
унапређења
управљања
просторним развојем Републике. Основни
циљеви су: уравнотежен регионални развој и
унапређена социјална кохезија, регионална
конкурентност и приступачност, просторнофункционална интегрисаност у окружење,
заштићена и унапређена животна средина,
природно и културно наслеђе.
Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације
је: стварање планског основа за уређење и
коришћење простора, а у циљу уређења
простора постојеће аутобуске станице и њеном
делимичном
измештању,
дефинисање
постојећих и планираних површина јавне
намене; дефинисање траса, коридора и
капацитета за саобраћајну, енергетску, техничку,
комуналну и другу инфраструктуру; утврђивање
намене простора у границама планског подручја,
као и правила за коришћење, уређење и заштиту
простора и изградњу у граници Плана детаљне
регулације.
Члан 6.
План
детаљне
регулације
садржи
текстуални и графички део плана у складу са
Законом о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС”, бр. 72 /09, 81/09 - исправка, 64/10 УС, 24 /11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања (''Службени гласник
РС'' број 64/15) .
Члан 7.
Рок за израду Плана детаљне регулације
је 12 месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне
регулације у процењеном износу од 500.000
динара, обезбеђује иницијатор израде планског
документа, односно РТБ Бор група, Рудник
бакра Мајданпек.
Члан 9.
Рани јавни увид се спроводи након
доношења Одлуке у трајању од 15 дана.
Нацрт Плана детаљне регулације излаже
се на Јавни увид, и то у просторијама општине
Мајданпек, у трајању од 30 дана од дана
оглашавања.
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Члан 10.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради Стратешке процене
утицаја Плана на животну средину, Одељења за
урбанизам,
грађевинарство
и
стамбенокомуналне послове, број 350-103/2015-03 од
25.01.2016. године.
Члан 11.
Нацрт Плана који подлеже стручној
контроли Комисије за планове општине
Мајданпек, којег, након стручне контроле
Комисије за планове и Јавног увида, доноси
Скупштина општине Мајданпек.
Члан 12.
За носиоца израде Плана детаљне
регулације одређује се Одељење за урбанизам,
грађевинарство и стамбено- комуналне послове
општинске управе Мајданпек .
Члан 13.
До
доношења
Плана
детаљне
регулације, у границама обухавата плана
забрањена је изградња. Коришћење простора у
обухвату плана, до доношења овог плана,
усаглашено
је
са
постојећом
наменом
земљишта.
Члан 14.
План детаљне регулације израђује се у
четири примерака у аналогном и два примерака
у дигиталном облику.Дигитални примерци Плана
су идентични аналогним, а дигиталне карте плана
су векторски подаци који се израђују у
софтверским пакетима заснованим на CAD
технологији, односно у фајловима формата:
*.dwg .
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек ''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 350-100/2015-03 од 04.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
Графички приказ подручја Плана детаљне
регулације
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Легенда:
Обухват Плана детаљне регулације
на орто фото подлози
__________
1317
На основу члана 5. став 1. и члана 9.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и
88/10) и по прибављеном мишљењу органа
надлежног за послове заштите животне средине
IV број 501-24/2015-03 од 04.11.2015.године,
Одељење за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне послове, доноси:
ОДЛУКУ
о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације
за уређење комплекса Аутобуске станице у
Мајданпеку
Члан 1.
Не приступа се изради стратешке
процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације за уређење комплекса
Аутобуске станице у Мајданпеку.
Члан 2.
План детаљне регулације обухвата целе
катастарске парцеле број 366, 369, 370 , 371/2,
373, и делове катастарских парцела број 254,
423 и 561 КО Мајданпек .
Површина простора обухваћеног Планом
детаљне регулације износи око 01.52.45 ha.
План, својом концепцијом, не може битно
утицати на животну средину , на микронивоу
(вода,ваздух,земљиште, флора, фауна и бука),
имајући у виду да се постојеће стање, значајније
не мења у погледу основне намене простора.
Постојећа намена површина је аутобуска
станица, путни појас, водно земљиште и остало
земљиште.
На простору обухваћеном Планом, нису
евидентирани значајнији загађивачи, а сам план
не предвиђа изградњу објеката који могу бити
загађивачи.
Објекти планираних карактеристика по
критеријумима за одлучивање о потреби израде
студије се не налазе на листи пројеката за које је
обавезна израда процене или се може захтевати
израда процене утицаја на животну средину, по
основу Уредбе о утврђивању листе пројеката за
које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину (''Службени гласник
РС'' број 84/2005), те је закључено да за исту
није потребна израда Стратешке процене
утицаја плана на животну средину.У случају
потребе могућа је израда појединачних процена
утицаја на животну средину.
Члан 3.
Ова Одлукаје је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације за уређење
комплекса Аутобуске станице у Мајданпеку.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Мајданпек“.
IV Број: 350-103/2015-03
У Мајданпеку, 25.01.2015.године
Шеф Одељења
Весна Цепењор, дипл.инг.грађ., с.р.

9. фебруар 2016.
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