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738
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 5. августа 2013. године,
на основу члана 48. и 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07),
донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат,
Срећку Николићу из Доњег Милановца,
кандидату са изборне листе Покренимо
Мајданпек, Српска напредна странка – Дејан
Вагнер.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/1-1 од 5.8.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
739
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 5. августа 2013. године,
на основу члана 48. и 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07),
донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат,
Новици Богдановићу из Рудне Главе, кандидату
са изборне листе Преокрет – Александар
Љубоја.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/1-2 од 5.8.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
740
На основу члана 39. став 1. тачка 20)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), као и члана 15.
став 3. Одлуке о сталним радним телима
Скупштине општине Мајданпек (''Службени лист
општина'', број, 12/04 и 6/05), Скупштина
општине

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

Мајданпек,
на
седници
05.08.2013. године, донела је

одржаној

дана

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника, заменика
председника и чланова
Комисије за кадровска питања, одликовања и
друга јавна признања
Скупштине општине Мајданпек
I
Овим
решењем
разрешавју
се
досадашње дужности у Комисији за кадровска
питања, одликовања и друга јавна признања
Скупштине општине Мајданпек, и то:
1) председник:
Миладин Голубовић,
2) заменик председника:
Јасмина Милутиновић
3) чланови:
(1) Јоргован Стевановић,
(2) Добривоје Божиновић,
(3) Сања Шојић Даниловић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованима
архиви Скупштине општине Мајданпек.

и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/2-1 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
________
741
На основу члана 39. став 1. тачка 20)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), као и члана 15.
став 3. Одлуке о сталним радним телима
Скупштине општине Мајданпек (''Службени лист
општина'', број, 12/04 и 6/05), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
05.08.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика
председника и чланова
Комисије за кадровска питања, одликовања и
друга јавна признања
Скупштине општине Мајданпек
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I
Овим решењем именују се у Комисију за
кадровска питања, одликовања и друга јавна
признања Скупштине општине Мајданпек, и то:
1) за председника:
Мијомир Ивановић,

за чланове:
Срећко Николић,
Иван Цепењор,
Миладин Голубовић,
Јасмина Милутиновић,
Сања Шојић-Даниловић.

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

и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/3-1 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
742
На основу члана 39. став 1. тачка 20)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), као и члана 15.
став 3. Одлуке о сталним радним телима
Скупштине општине Мајданпек (''Службени лист
општина'', број, 12/04 и 6/05), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
05.08.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника, заменика
председника и чланова
Административне комисије Скупштине
општине Мајданпек
I
Овим
решењем
разрешавју
се
досадашње дужности у Административнoј
комисији Скупштине општине Мајданпек, и то:
1) председник:
Владимир Нојковић,
2) заменик председника:
Алма Доган
3) чланови:
(1) Михајло Јовановић,
(2) Драги Златић,
(3) Весна Цугељ.

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

и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/2-2 од 05.08.2013. године

2) за заменика председника:
Ранко Керановић,
3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

6. август 2013.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
743
На основу члана 39. став 1. тачка 20)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), као и члана 15.
став 3. Одлуке о сталним радним телима
Скупштине општине Мајданпек (''Службени лист
општина'', број, 12/04 и 6/05), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
05.08.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика
председника и чланова
Административне комисије Скупштине
општине Мајданпек
I
Овим
решењем
именују
се
у
Административну комисију Скупштине општине
Мајданпек, и то:
1) за председника:
Весна Цугељ,
2) за заменика председника:
Станимир Балановић,
3)
(1)
(2)
(3)
(4)

за чланове:
Алма Доган,
Милош Кнежица,
Душан Шешум,
Михајло Јовановић.

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

и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/3-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
744
На основу члана 44. Статута општине
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број
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7/08), као и члана 15. Одлуке о сталним радним
телима (''Сл. лист општина'', број 12/04 и 6/05),
Скупштине општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 05.08.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника, заменика
председника и чланова
Комисије за стамбене односе Скупштине
општине Мајданпек
I
Овим
решењем
разрешавју
се
досадашње дужности у Комисији за стамбене
односе Скупштине општине Мајданпек, и то:
1) председник:
Драгомир Благојевић,
2) заменик председника:
Миладина Костадиновић
3) чланови:
(1) Биљана Дурановић,
(2) Младен Кришановић,
(3) Саша Стојановић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованима и
архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/2-3 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
745
На основу члана 44. Статута општине
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'',
број 7/08), као и члана 15. Одлуке о сталним
радним телима (''Сл. лист општина'', број
12/04 и 6/05), Скупштине општине Мајданпек,
на седници одржаној 05.08.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика
председника и чланова
Комисије за стамбене односе Скупштине
општине Мајданпек
I
Овим решењем именују се у Комисију за
стамбене односе Скупштине општине Мајданпек,
и то:
1) за председника:
Слободан Мршић,

6. август 2013.

2) за заменика председника:
Александар Љубоја,
3)
(1)
(2)
(3)
(4)

за чланове:
Владимир Ивовић,
Саша Стојановић;
Драгомир Благојевић,
Биљана Дурановић.

II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованима и
архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/3-3 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
746
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. године, на
основу члана 32. а у вези члана 38. став 5.
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
број 129/07), као и члана 52. став 3. Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 7/08), донела је
ОДЛУКУ
о начину вршења дужности председника
Скупштине општине Мајданпек
1. Овом одлуком одређује се да ће
председник Скупштине општине Мајданпек, ову
дужност обављати као изабрано лице на
сталном раду у општини.
2. Коефицијент за обрачун и исплату
плате изабраног лица из тачке 1. ове Одлуке
једнак је коефицијенту који се примењује за
обрачун и исплату плате председника општине
Мајданпек.
3. Ову одлуку објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-52/4 од 05.08.2013. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ,
Бојан Павловић, с.р.
__________
747
На основу члана 39. Статута општине
Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'', број
7/08), а у вези члана 1. и 9. Закона о платама у
државним органима (''Сл. гласник РС'', број
34/01), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. године,
донела је
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ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
радноправном
статусу изабраних и постављених лица у
органима општине
Мајданпек
Члан 1.
У Одлуци о радноправном статусу
изабраних и постављених лица у органима
општине Мајданпек (''Сл. лист општина'', број
6/05 и ''Сл. лист општине Мајданпек'', број 8/08) у
члану 2. став 1. после тачке 6. додаје се нова
тачка 7, која гласи:
''7. председник Скупштине општине''.
Члан 2.
У члану 6. став 2. у алинеји 3. и 4.
коефицијент ''19,32'' замењује се коефицијентом
''28,62'', у алинеји 6. коефицијент ''12,05''
замењује се коефицијентом ''16,10'', а после
алинеје 6. додаје се нова алинеја 7, која гласи:
''- за председника Скупштине општине
7,74''.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/5 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
748
На основу члана 39. и 81. Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 7/08) а у вези члана 59. став 1.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), Скупштина општине
Мајданпек,
на
седници
одржаној
дана
05.08.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ
Члан 1.
У
Одлуци
о
општинској
управи
(''Службени лист општина'', број 15/04, 3/05,
12/05 и 5/06 и ''Службени лист општине
Мајданпек'', број 8/08 и 10/08, 2/10 и 9/12), у
члану 17а, у ставу 2. речи ''и помоћник
Председника општине за развој месних
заједница'' замењују се речима ''и помоћник
Председника
општине
за
друштвене
делатности
и
сарадњу
са
месним
заједницама,
удружењима
грађана
и
синдикатима''.
Члан 2.
У члану 22. став 1. мења се и гласи:
''Управни поступак самостално може

6. август 2013.

водити радник који има стечено високо
образовање другог степена, односно завршене
мастер
академске
студије
или
високо
образовање стечено у складу са прописима који
су важили до дана ступања на снагу закона
којим се уређује високо образовање и које је
законом изједначено са академским називом
мастер''.
Члан 3.
Начелник Општинске управе ускладиће
акт
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних места у Општинској
управи са одредбама ове Одлуке у року од 15
дана од дана ступања на снагу Одлуке.
Актом из предходног става утврдиће се
школска спрема у односу на делокруг рада као и
други
услови
потребни
за постављење
помоћника Председника општине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/6 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
749
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. 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
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа
''Комуналац'' Мајданпек
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
досадашње
дужности
у
Надзорном
одбору
Јавног
комуналног предузећа ''Комуналац'' Мајданпек, и
то:
1) председник:
Лаза Павловић,
2) члан:
Зоран Петрески.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/7-1 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
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__________
750
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. 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
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац
I
РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Живковић
дужности председника Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи
Милановац.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/7-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
751
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. године, на
основу члана 17. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 119/12), донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата члана
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи
Миланопвац
I
Утврђује се да је Небојши Бошкићу
престао мандат члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи
Милановац, услед подношења оставке.
II
Решење доставити: именованом, ЈКП
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац и архиви
СО Мајданпек.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
Образложење
Небојша Бошкић поднео је дана 23. јула
2013. године оставку на дужност члана
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац.

6. август 2013.

Чланом 17. Закона о јавним предузећима
прописано је да мандат члана надзорног одбора
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
Небојши Бошкићу, члану Надзорног одбора у
напред наведеном јавном предузећу престао
мандат, даном подношења оставке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 15 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
752
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. 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
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа за
производњу и
дистрибуцију топлотне енергије
''Мајданпек'' Мајданпек
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
досадашње
дужности
у
Надзорном
одбору
Јавног
комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек''
Мајданпек, и то:
1) председник:
Драгослав Мунћан,
2) члан:
(1) Мики Јовановић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/7-3 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
___________
753
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. 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
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РЕШЕЊЕ
о резрешењу председника и члана Надзорног
одбора Јавног предузећа за грађевинско
земљиште и путеве Мајданпек
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
досадашње
дужности у Надзорном одбору Јавног предузећа
за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, и
то:
1) председник:
Боривоје Крчмаревић,
2) члан:
Драгиша Милановић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/7-4 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
754
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. 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
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и члана Надзорног
одбора Јавног предузећа за стамбене услуге
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
досадашње
дужности у Надзорном одбору Јавног предузећа
за стамбене услуге Мајданпек, и то:
1) председник:
Мирослав Репеџић,
2) члан:
Саша Мартиновић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/7-5 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
___________
755
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. године, на
основу члана 12. став 3. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12) и
члана 39. став 1. тачка

6. август 2013.

10) Статута општине Мајданпек (''Сл. лист
општине Мајданпек'', број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа
''Комуналац'' Мајданпек
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Комуналац'' Мајданпек именују се:
1) за председника:
Драгиша Анђелковић,
2) за члана:
(1) Милорад Љубоја.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/8-1 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
756
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. 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
РЕШЕЊЕ
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:
Стеван Јовановић,
2) за чланове:
(1) Владимир Мораревић,
(2) Ана Ранђеловић-Алексић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/8-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
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Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. 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
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и члана 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:
Влатко Цугељ,
2) за члана:
(1) Васиљ Николић
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/8-3 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
758
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. 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
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и члана 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:
Саша Миланов,
2) за члана:
(1) Перица Пауновић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.

6. август 2013.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/8-4 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
________
759
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. 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
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и члана Надзорног
одбора Јавног предузећа за
стамбене услуге
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа за
стамбене услуге Мајданпек именују се:
1) за председника:
Љиљана Андраш,
2) за члана:
(1) Драган Николић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/8-5 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
760
У складу са чланом 39. тачке 5. и 100.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
05.08.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
I
Утврђује се Акциони план за социјалну
политику општине Мајданпек за 2013. годину,
који је одштампан уз ову Одлуку и чини њен
саставни део.
II
Ову Одлуку објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 1 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
________
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У складу са тачком 7. ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ - Стратешког плана за социјалну
политику општине Мајданпек 2009 -2013,
Општинска управа, као један од органа
задужених за евалуацију Стратешког плана, а на
основу података о реализацији акционог плана
за 2012. годину, из Стратешког плана за
социјалну политику општине Мајданпек 2009 2013.године, нових обавеза на основу закона,
подзаконских аката, примедби, захтева за
појашњењем и сугестија са јавне расправе
одржане 15.03.2013. године, урадила је нацрт
Акционог плана за социјалну политику општине
Мајданпек за 2013.годину, следеће садржине:
АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ
МАЈДАНПЕК
ЗА 2013. годину
Приоритет 1: Општина – наручилац
социјалних услуга
Циљне групе:
1. одборници СО Мајданпек,
2. Општинска управа,
3. представници јавних служби,
4. НВО,
5. представници привреде,
6. представници медија.
Циљ: Успостављање механизма за
програмско финансирање партнерских
социјалних услуга
Активности:
1. дефинисање
потребног
износа
средстава општинског буџета за област
социјалне заштите и социјалне сигурности
грађана,
2. доношење општих и појединачних
аката из области социјалне заштите, у складу са
најављеним изменама Закона о социјалној
заштити и подзаконских аката и применом
Закона о јавним набавкама,
3. расписивање јавног позива за услуге из
области социјалне заштите и избор прожалаца
услуга,
4. реализација услуга,
5. медијска презентација,
6. Индикатори:
а) Квантитативни:
1. билансирана средства у буџету
општине
2.донета Одлука о расписивању јавног
позива за услуге из области социјалне заштите,
3. донети правилници у складу са
Законом,
4. изабрани пружаоци услуга,
5. број реализованих услуга,
6. број прилога на локалним медијима.
б) Квалитативни:
1. задовољство корисника,
2. искуство стечено у наручивању услуга,
Постојећи ресурси:
1. органи општине,
2. просторни,
3.опрема.

6. август 2013.

Потребна средства:
1. финансијска средства за
наручене
услуге,
средства
за
права
2. финансијска
корисника по важећим одлукама .
Приоритет
2:
Стратешки
приступ
запошљавању
Циљне групе:
1.незапослени,
2. Фондација за локални економски
развој,
3. НСЗ,
4. синдикати,
5. инвеститори,
6. органи општине,
7. НВО.
Циљ:
1. Реализација активности из Стратегије
економског развоја општине Мајданпек 20102014,
2. Усвајање ЛАП запошљавања за 2013.
годину и реализација активности ,
3. Реализација активности из ЛАП за
унапређење родне равноправности жена у
општини Мајданпек за 2013. годину,
4. промовисање предузетништва и мера
активне политике запошљавања.
Активности:
1. Реализовати активности Фондације за
локални економски развој- имплементација
пројеката од значаја за локални економски
развој,
2.Реализација
активности
из
ЛАП
запошљавања - подстицање самозапошљавања,
3.Реализација
активности
из
ЛАП
запошљавања – додељивање субвенција за
новоотворена радна места,
4.Реализација активности из ЛАП за
унапређење родне равноправности жена формирање базе података о предузетништву
жена, едукација жена по месним заједницама,
појачати учешће жена у одлучивању на свим
нивоима,
5. Функционисање Бизнис инкубатора,
6. информисање јавности о програмима,
пројектима и мерама на запошљавању,
7. јавни радови,
8.
запошљавања
лица
са
инвалидитетом.
Индикатори:
а) Квантитативни:
1. Имплементирана два пројекта од
значаја за локални економски развој,
2.Донет ЛАП запошљавања за 2013.
годину
и реализован Програм доделе 10
субвенција
за
самозапошљавање
10
незапослених лица из ЛАП запошљавања,
3.реализован
програм
доделе
5
субвенција послодавцима за отварање нових
радних места из ЛАП запошљавања,
4.Формирана
база
података
о
предузетништву жена и организована два
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семинара на тему предности које пружа
образовање из ЛАП за унапређење родне
равноправности жена,
5. Бизнис инкубатор почео са радом број станара и број упошљених,
6. грађани информисани о програмима,
пројектима и мерама на запошљавању- број
прилога у медијима,
7.број реализованих јавних радова,
8.
настављено
са
упошљавањем
инвалидних лица- број упошљених инвалидних
лица.
б) Квалитативни:
1. бољи услови живота житеља општине,
2. боље позиционирање општине као
места за живот и привређивање,
3. стечен предузетнички дух, односно
развијена свест о самозапошљавању, посебно у
руралним срединама и код жена.
Постојећи ресурси:
1. органи општине, Фондацији за локални
економски развој, НВО, јавна предузећа и јавне
службе,
2. бизнис инкубатор,
3. опрема.
Потребна средства:
1. финансијска средства за реализацију
планских
докумената,
посебно
за
инфраструктурне пројекте,
2. финансијска средства домаћих и
страних донатора за реализацију Акционог
плана за родну равноправносту општини
Мајданпек за период 2012-2016,
3. финансијска средства за субвенције из
ЛАП запошљавања.
Приоритет 3: Здрав, безбедан развој и
образовање деце и младих
Циљне групе:
1. ученици основних и средњих школа и
деца Предшколске установе,
2. родитељи,
3. ЦСР,
4. Дом здравља,
5. Спортски савез,
6. НВО,
7. локална самоуправа,
8. ОО Црвеног крста,
9. медији.
Циљеви:
1. Унапређење
услова
здравог
одрастања и промовисање здравог стила
живота,
2. Унапређење
услова
безбедног
развој деце и младих,
3. Развијање
формалниох
и
неформалних облика образовања.
Активности:
1. Рад Комисије за процену потреба за
пружањем додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке детету/ученику ,

6. август 2013.

2.Остваривање додатне подршке кроз
образовне, здравствене и установе социјалне
заштите,
позитивних
модела
3.Презентације
понашања у школама,
4.Презентација здравог стила живота и
бављења спортом,
5.Саветодавни рад са породицама при
ЦСР,
6. афирмација посебно талентоване
деце,
7. Реализација пројекта за младе – НВО
"Ресурс центра" ,
8. реализација акција ОО Црвеног крста,
9. сарадња са медијима.
Индикатори:
а) Квантитативни:
1. број састанака Комисије за процену
потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене
и
социјалне
подршке
детету/ученику и број презентованих заједничких
мишљења о потреби додатне подршке,
2.
Квантитативни
показатељи
остваривања додатне подршке кроз образовне,
здравствене и установе социјалне заштите,
3. број примера позитивних модела
понашања у школама,
4. број презентација здравог стила
живота и бављења спортом,
5. Број породица укључен у саветодавни
рад при ЦСР,
6.
број
прилога
у
медијима
о
талентованој деци,
7. Број реализованих пројеката за младе
– НВО "Ресурс центра",
8. број спорских догађаја и број
учесника,
9. реализована акције ОО Црвеног крста,
10. број прилога у медијима.
б) Квалитативни:
1. деца и млади усвајају здрав стил
живота,
2. развијенији приступ толеранције међу
децом и младима и мање конфликтних
ситуација,
3. образовање по мери и способностима
детета.
Постојећи ресурси:
1. школе,
2. Дом здравља,
3. Спортски савез ,
4. НВО,
5. ЦСР,
6.ОО Црвеног крста,
7. медији,
8. локална самоуправа,
9. родитељи.
Потребна средства:
1. потребна финансијска средства за
учешће у акцијама и пројектима,
2. потребна финансијска средства за
додатну подршку детета / ученика.
Приоритет
4:
инвалидитетом
Циљне групе:

Подршка

особама

са
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1. НВО,
2. особе са инвалидитетом,
3. локална самоуправа,
4. НСЗ,
5. ЦСР,
6. медији,
7. представници привреде,
8. надлежна Министарства.
Циљеви:
1. Стварање позитивног друштвеног
окружења за инвалидна лица,
2. Повећање броја инвалидних лица
која се запошљавају.
Активности:
1. промовисање примера добре праксе о
запошљавању особа са инвалидитетом,
2. додатна подршка ученицима са
инвалидитетом у средњим школама,
3. дотирање - суфинансирање НВО које
се баве особама
са инвалидитетом у
реализацији пројеката,
4. реализација активности Друштва за
помоћ МНРЛО Мајданпек.
Индикатори:
а) Квантитативни:
1. број промоција примера добре праксе
на запошљавању особа са инвалидитетом,
2. број одржаних саветовања са
родитељима ментално недовољно развијене
деце,
3. број одржаних радионица са ментално
недовољно развијеном децом и родитељима,
4. број дана рада библиотеке играчака и
просечни број мнр деце која посећују библиотеку
играчака,
5. број финансијски подржаних НВО
пројеката из ове области,
6. број прилога у локалним медијима.
б) Квалитативни:
1. успостављено функционално
партнерство на локалном нивоу,
2.
побољшан
квалитет
живота
инвалидних лица и оснажени чланови породица.
Постојећи ресурси:
1. ЦСР,
2. НВО ,
3. Фондација за локални економски
развој,
4. Канцеларија за младе,
5. простор,
6. људски ресурси.
Потребна средства:
1.
потребна финансијска средства
за суфинансирање у пројектима НВО које се
баве особама
са инвалидитетом или за
реализацију услуга.
Приоритет 5: Подршка старим особама
Циљне групе:
1. ЦСР
2. Дом здравља "Др. Верољуб Цакић",
3. удружење пензионера,
4. НВО које се баве проблемима
старих,

6. август 2013.

5. медији,
6. ОО Црвеног крста Мајданпек.
Циљеви:
подршка
1. Психосоцијална
самачким и старачким домаћинствима,
2. Развијање алтернстивних модела
подршке за живот у заједници.
Активности:
1. услуга неге и помоћи у кући,
2. медијска промоција програма неге и
помоћи у кући,
3. промоција хуманитарног рада као
облика подршке старима,
4. презентација примера добре праксе
и одабир модела подршке за живот у заједници,
5. функционисање народне кухиње,
6. финансијска помоћ старим лицима са
најнижим пензијама.
Индикатори:
а) Квантитативни:
1. број корисника услуга неге и помоћи у
кући,
2. број прилога на локалним медијима о
програму неге и помоћи у кући,
3. број прилога на локалним медијима о
значају хуманитарног рада,
4. број лица која се баве хуманитарним
радом са старима,
5.
%
смањења
потреба
за
институционалним
облицима
збрињавања
старачких самачких домаћинстава,
6. број корисника народне кухиње при
ОО Црвеног крста Мајданпек,
7.број корисника једнократне помоћи,
8. број реализованих акција ОО Црвеног
крста.
б) Квалитативни:
1. бољи квалитет живота подржаних
старачких домаћинстава,
2. задовољство корисника.
Постојећи ресурси:
1. обучене геронто-домаћица при ЦСР,
2. искуства из већ развијеног програм
неге и помоћи у кући,
3. буџет општине предвиђена,
4. стручни радници ЦСР,
5. НВО.
Потребна средства:
1. средства потребна за реализацију
помоћи у кући и финансијску помоћ старима са
најнижим пензијама,
2. потребна средства за рад Народне
кухиње -буџет општине.
Приоритет 6: Информисање и едуковање
јавности о питањима социјалне политике и
активирање свих актера из јавној, приватног
и цивилног сектора
Циљне групе: Грађани општине Мајданпек,
посебно циљне групе из Стратегије
Циљеви:
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1. Упознавање јавности о свим
правима и обавезама из Закона о социјалној
заштити и општинским одлукама из ове
области,
2. Активирање свих актера из јавној,
приватног и цивилног сектора,
3. Развијање услуга Фондације за
локални економски развој,
4. Промоција примера добре праксе.
Активности:
1. на локалним медијима реализовати
тематске прилоге из Закона о социјалној
заштити и правима грађана по општинским
одлукама из ове области и из делокруга рада
ЦСР,
2.Започети
са
приватно-јавним
партнрствима и социјалним предузетништвом.
Индикатори:
а) Квантитативни:
1. број тематских прилога на локалним
медијима,
2. повећан проценат лица која се
самозапошљавају и запошљавају,
3. повећан проценат лица која пролазе
програме преквалификације, доквалификације,
обуке и стручног усавршавања,
4. успостављено партнерство свих
актера на локалном нивоу,
б) Квалитативни:
1. Фондације за локални економски
развој започела процес постајања
носиоца
економског развоја и сервиса привредних
субјеката,
2. Бољи животни стандард и квалитет
живота свих житеља општине.
Постојећи ресурси:
1. Фондације за локални економски
развој,
2. НВО,
3. Органи општине,
4. медији,
5. ЦСР,
6. привреда и предузетници.
Потребна средства:
1. потребна средства за информисање
јавности (по уговорима о пословно-техничкој
сарадњи са медијима),
2. потребна средства за активности
социјалног предузетништва и партнерства.
Одељење за привреду,
јавне делатности и заједничке послове
________
762
На основу члана 15. и 42. Закона о
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'',
број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 10. Уредбе о
саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/10) и
члана
39.
Статута
општине
Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08),
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 05.08.2013. године, донела је

6. август 2013.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације за територију
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 1/11), у члану 1. став 1. речи:
''Драган Поповић, председник општине
Мајданпек'', замењују се речима: ''Дејан
Вагнер, председник општине Мајданпек'', а
речи
''Зора
Трујић-Мирковић,
заменик
председника општине'', замењује се речима
''Драшко Ћетковић, заменик председника
општине''.
У ставу 2. на редном броју 1 речи:
''Милица Јасенски, председник Скупштине
општине'', земењују се речима: ''Славиша
Божиновић,
председник
Скупштине
општине''.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити
листу општине Мајданпек''.

у ''Службеном

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/12 од 05.08..2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
________
763
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 05.08.2013. године,
сходно члану 26. став 2. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и чланова
Комисије за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина
Мајданпек
I
Овим
решењем
разрешавју
се
досадашње дужности у Комисији за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Мајданпек, и то:
1) председник:
Славиша Ђорђевић,
2) чланови:
(1) Јасмина Јасенски,
(2) Драган Златић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/13-1 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
764
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 05.08.2013. године,
сходно члану 26. став 2. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу четвртог члана Комисије за
именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина
Мајданпек из реда чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац''
Мајданпек
I
Овим решењем разрешава се Лаза
Павловић дужности четвртог члана у Комисији
за именовање директора јавних предузећа чији
је оснивач општина Мајданпек из реда чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
''Комуналац'' Мајданпек.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/13-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
765
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 05.08.2013. године,
сходно члану 26. став 2. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу 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
Овим решењем разрешава се Зоран Живковић
дужности четвртог члана у Комисији за
именовање директора јавних предузећа чији је

6. август 2013.

оснивач општина Мајданпек из реда чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
''Доњи Милановац'' Доњи Милановац.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/13-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
766
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 05.08.2013. године,
сходно члану 26. став 2. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу 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
I
Овим решењем разрешава се Драгослав
Мунћан дужности четвртог члана у Комисији 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
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/13-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
767
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 05.08.2013. године,
сходно члану 26. став 2. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12),
донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу 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
Овим решењем разрешава се Боривоје
Крчмаревић дужности четвртог члана у Комисији
за именовање директора јавних предузећа чији
је оснивач општина Мајданпек из реда чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/13-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
768
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 05.08.2013. године,
сходно члану 26. став 2. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу четвртог члана Комисије за
именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина
Мајданпек из реда чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа за стамбене услуге
Мајданпек

6. август 2013.

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 05.08.2013. године, на
основу члана 26. став 2. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12),
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова
Комисије за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина
Мајданпек
I
Овим решењем именују се у Комисију за
именовање директора јавних предузећа чији је
оснивач општина Мајданпек (у даљем тексту:
Комисија), и то:
1) за председника:
Миомир Ралевић,
2)
(1)
(2)
(3)

за чланове:
Добривоје Божиновић,
Љубо Максимовић;
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
спровођење јавних конкурса за
директора јавних предузећа чији
општина Мајданпек, а у складу са
јавним предузећима.

решења је
именовање
је оснивач
Законом о

I
Овим решењем разрешава се Мирослав
Репеџић дужности четвртог члана у Комисији за
именовање директора јавних предузећа чији је
оснивач општина Мајданпек из реда чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене
услуге Мајданпек.

IV
Даном доношења овог решења престаје
да важи Решење о образовању Комисије за
именовање директора јавних предузећа чији је
оснивач општина Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 12/13).

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/13-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
769

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/14-1 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
770
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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 05.08.2013. 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
РЕШЕЊЕ
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 Драгиша Анђелковић,
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
Даном доношења овог решења престаје
да важи Решење 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
(''Службени лист општине Мајданпек'', број
12/13).
IV
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/14-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
771
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 05.08.2013. године, на
основу члана 26. став 2. Закона
јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12), на

6. август 2013.

предлог Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи Милановац,
донела је
РЕШЕЊЕ
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 Стеван Јовановић,
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
Даном доношења овог решења престаје
да важи Решење 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
(''Службени
лист
општине
Мајданпек'', број 12/13).
IV
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/14-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
772
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 05.08.2013. 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
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РЕШЕЊЕ
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
I
У Комисију за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина
Мајданпек именује се Влатко Цугељ, 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
Даном доношења овог решења престаје
да важи Решење 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 (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 12/13).
IV
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/14-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
773
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 05.08.2013. 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

6. август 2013.

РЕШЕЊЕ
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
Саша
Миланов,
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
Даном доношења овог решења престаје
да важи Решење 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 (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 12/13).
IV
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/14-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
774
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 05.08.2013. 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
РЕШЕЊЕ
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
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I
У Комисију за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина
Мајданпек именује се Драган Николић, члан
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
Даном доношења овог решења престаје
да важи Решење 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
(''Службени лист општине Мајданпек'', број
12/13).
IV
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/14-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
___________
775
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. године, на
основу члана 42. став 1. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број
119/12), члана 39. став 1. тачка 10) Статута
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац''
Мајданпек
I
Именује
се
Душко
Банковић,
дипломирани
инжењер
машинства
из
Мајданпека, за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац''
Мајданпек, до избора директора по конкурсу, а
најдуже до шест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ЈКП
''Комуналац'' Мајданпек и архиви СО Мајданпек.

6. август 2013.

Образложење
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 25.06.2013. године,
донела је Решење о утврђивању престанка
мандата директора ЈКП ''Комуналац'' Мајданпек
Енесу Шившићу, са даном подношења оставке
18.06.2013. године.
Сходно члану 42. став 1. Закона о јавним
предузећима именован је вршилац дужности
директора ЈКП ''Комуналац'' Мајданпек до
избора директора по конкурсу, а најдуже шест
месеци.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/15-1 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
776
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 05.08.2013. године, на
основу члана 124. Закона о социјалној заштити
(''Службени гласник РС'', број 24/11), члана 39.
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08),
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Центра за социјални
рад Мајданпек
I
Именује
се
Весна
Тричковић,
дипломирани специјални педагог из Мајданпека,
на дужност директора Центра за социјални рад
Мајданпек, на мандатни период од четири
године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованој, Центру
за социјални рад Мајданпек и архиви СО
Мајданпек.
Образложење
Чланом 124. Закона о социјалној заштити
прописано је да директора Центра за социјални
рад Мајданпек, именује надлежни орган
јединице локалне самоуправе, по прибављеном
мишљењу Управног одбора и сагласности
Министраства рада, запошљавања и социјалне
политике.
На седници Управног одбора Центра,
који је надлежан за спровођење изборног
поступка, дана 17.05.2013. године, донета је
Одлука о расписивању конкурса за избор
директора Центра.
Конкурс је објављен у листу ''Послови''
29.05.2013. године.
Након спроведеног поступка, Управни
одбор
је
оснивачу
Скупштини
општине
Мајданпек доставио мишљење, у коме предлаже
да се за директора Центра за социјални рад
Мајданпек именује Весна
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Тричковић, дипломирани специјални педагог из
Мајданпека.
Дана 09.07.2013. године, Министраство
рада, запошљавања и социјалне политике дало
је сагласност на именовање Весне Тричковић за
директора Центра за социјални рад Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 52/15-2 од 05.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.

6. август 2013.
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