
 
 
 
 
 
 

 
 

1193 
На основу члана 14.тачке 21. и члана 39. 

тачке 5. Статута општине Мајданпек ("Службени 
лист општине Мајданпек,"број: 7/08), по датој 
Сагласности Министарства пољопривреде, и 
заштите животне средине републике Србије, 
број:320-11-2902/2015-14 од 02.06.2015. године, 
Скупштина општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана  2015. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
 
I 

Усваја се Годишњи Програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта општине Мајданпек за 2015. годину, 
који је одштампан уз ову Одлуку и чини њен 
саставни део. 

II 
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

општине Мајданпек". 
 
                             III 
Ову Одлуку доставити: Министарству 

пољопривреде и животне средине РС, 
општинској Комисији за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији општине Мајданпек, Одељењу за 
привреду, јавне делатности  и заједничке 
послове и архиви СО Мајданпек.   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 320-3 од 21.09.2015. ГОДИНЕ 
                                                                                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                                 
Славиша Божиновић, с.р. 

               _______________ 
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Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 21.09.2015. године, на 
основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07) и члана 111. Статута општине Мајданпек 
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), 
донела је 
 

О Д Л У К У 

о приступању успостављања сарадње 
између општине Мајданпек, Република Србија 

и града Фокшани, Република Румунија 
 
I 

 Приступа се успостављању сарадње 
између општине Мајданпек, Република Србија и 
града Фокшани, Република Румунија. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Сарадња ће имати за циљ стварање 

повољних услова за разрађивање и реализацију 
заједничких програма и пројеката у областима 
од заједничког интереса, које ће бити 
дефинисане посебним Споразумом о 
успостављању сарадње (институционална 
сарадња, економско - привредна и трговинска 
сарадња, образовање и наука, култура и спорт, 
туризам). 

III 
 Овлашћује се Дејан Вагнер, председник 
општине Мајданпек, да потпише Споразум о 
сарадњи између општине Мајданпек, Република 
Србија и града Фошкани, Република Румунија. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-34/5  од  21.05.2015. године 

                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                        

Славиша Божиновић,с.р. 
_____________ 
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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 21.09. 2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о спровођењу јавног конкурса за именовање  
директора 

Jавног предузећа  за грађевинско земљиште 
и путеве Mајданпек 

 
1. Овом Одлуком започиње се 

спровођење јавног конкурса за именовање 
директора Јавног предузећа за грађевинско 
земљиште и путеве Мајданпек. 

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

3. Општи и посебни услови, као и 
критеријуми за именовање директора Јавног 
предузећа за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек прописани су Законом о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/12, 116/13 – др. пропис, 44/14) и Статутом 
Јавног предузећа за грађевинско земљиште и 
путеве Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', бр. 10/13 и 3/15). 

4. Јавни конкурс за именовање 
директора Јавног предузећа   за  грађевинско   
земљиште   и  путеве  

 
 

ГОДИНА: VIII 
 

БРОЈ: 24 
 

24. септембар 
2015. 

ЦЕНА:  
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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Мајданпек  доставити најкасније у року од осам 
дана,  од     дана     доношења    ове     Одлуке,   
на  
објављивање у ''Службеном гласнику Републике 
Србије'' и у најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији 
Републике Србије. 

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

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

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

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  111 - 2  од 21.09.2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                             
Славиша Божиновић, с.р. 

_____________ 
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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 ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек, број: 111-2  од 21.09.2015. године, 
оглашава  

 
             ЈАВНИ КОНКУРС 
 

за именовање директора ЈП за грађевинско 
земљиште и путеве Мајданпек Мајданпек. 

 
I. Јавно предузеће: 
ЈП за грађевинско земљиште и путеве 

Мајданпек, 19250 Мајданпек, Шашка 5 
 
II. Функција за коју се врши избор: 
Директор ЈП за грађевинско земљиште и 

путеве Мајданпек. 
 
III. Послови директора и услови за 

именовање: 
Послови директора: представља и 

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

Услови за именовање: да је учесник 
конкурса пунолетно и  пословно способно лице; 
да је стручњак у једној или више области из које 
је делатност од општег интереса за чије 
обављање је основано јавно предузеће; да има 
стечено високо образовање на студијама првог 
или другог степена у трајању од најмање три 
године, односно да има високу или вишу 
школску спрему стечену по ранијим прописима; 
да има најмање три године искуства, од чега две 
године   на руководећим положајима; да није 
члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; да није осуђивано на 
безусловну казну за криминална дела против 
привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности и  да лицу није изречена мера 
безбедности забране обављања 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 предузећa. 

VI. Адреса на коју се подносе пријаве на 
јавни конкурс:  

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

Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: 

        Зоран Топаловић, број телефона 
030 /581-217. 
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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. 

____________ 
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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  21.09.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о спровођењу јавног конкурса за именовање  
директора 

Jавног комуналног предузећа  "Доњи 
Милановац" Доњи Милановац 

 
1. Овом Одлуком започиње се 

спровођење јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа "Доњи 
Милановац" Доњи Милановац. 

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

3. Општи и посебни услови, као и 
критеријуми за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа "Доњи Милановац" Доњи 
Милановац прописани су Законом о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 
119/12, 116/13 – др. пропис, 44/14) и Статутом 
Јавног комуналног предузећа "Доњи Милановац" 
Доњи Милановац (''Службени лист општине 
Мајданпек'', бр. 10/13). 

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

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

5.  Поступак спровођења јавног конкурса 
и предлагања кандидата спровешће Комисија за 
именовање директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Мајданпек, а по поступку 
прописаном Законом о јавним предузећима. 

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

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  111 - 3  од 21.09. 2015. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                       

Славиша Божиновић,с.р. 
____________ 
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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 ЈKП "Доњи Милановац", број: 111-3  
од 21.09.2015. године, оглашава  

 
             ЈАВНИ КОНКУРС 

 
за именовање директора ЈKП "Доњи 

Милановац" Доњи Милановац 
 

I. Јавно комунално предузеће: 
ЈKП "Доњи Милановац" Доњи 

Милановац, Доњи Милановац, Краља Петра I бр. 
42 

II. Функција за коју се врши избор: 
Директор ЈKП "Доњи Милановац" Доњи 

Милановац 
 
III. Послови директора и услови за 

именовање: 
Послови директора: представља и 

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

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

Мандат директора: мандат директора 
траје четири године.  

Место рада: Доњи Милановац. 
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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 ЈKП 
"Доњи Милановац" Доњи Милановац 

Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: 

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. 

______________ 
 
 
 

 

1199 
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 21.09.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о спровођењу јавног конкурса за именовање  
директора 

Jавног предузећа за комуналне услуге  
"Bодовод" Mајданпек 

 
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" 
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 - 4  од  21.09.2015. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                                

Славиша Божиновић,с.р. 
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1200 
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: 111-4  од  21.09. 
2015. 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; 
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: 

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.                    

                 ___________ 
                         1201 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 21.09.2015. године, на 
основу члана 13. став 3. Закона о здравственој 
заштити (''Сл. гласник РС'', број 107/05, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), члана 32. став 1. тачка 9) 
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 
број 129/07) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Сл. лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу члана Управног одбора  
Дома здравља ''Др Верољуб Цакић''  

Мајданпек 
 
I 
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РАЗРЕШАВА СЕ Др Зорица Спорић 
досадашње дужности члана  Управног одбора 
Дома здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек, 
из реда запослених због одласка у пензију. 

 
II 

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

 
III 

 Решење доставити: именованој, Дому 
здравља ''Др Верољуб Цакић'' Мајданпек и 
архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 34/7-1)  од  21.09.2015. године 

                                                                                          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                                    

Славиша Божиновић,с.р. 
___________ 

1202 
Скупштина општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 21.09.2015. године, на 
основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Сл. лист општине 
Мајданпек'', број 129/07), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора  

Народне библиотеке Мајданпек 
 
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Урош Вулетић из 
Мајданпека, за вршиоца дужности директора 
Народне библиотеке Мајданпек, до доношења 
одлуке о именовању директора по конкурсу, а 
најдуже годину дана. 
 

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

III 
 Решење доставити: именованом, 
Народној библиотеци Мајданпек, архиви СО 
Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-34/7-3) од 21.09.2015. године                                                                        

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                             

Славиша Божиновић, с.р. 
___________ 

1203 

На основу члана 20. Закона о јавним 
службама (''Сл. гласник РС'', број 42/91, 71/94 и 
79/05) и члана 39. став 1. тачка 10) Статута 
општине Мајданпек (''Сл. лист општине 
Мајданпек'', број 7/08), Скупштина општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 
21.09.2015. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Управног одбора  
Предшколске установе ''Марија Мунћан'' 

Мајданпек 
 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ у Управни одбор 
Предшколске установе ''Марија Мунћан'' 
Мајданпек, и то: 
  I – представник из реда родитеља: 

1. Иван Милановић, члан 
II 

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

III 
Решење доставити: именованом, 

Предшколској установи ''Марија Мунћан'' 
Мајданпек и архиви СО Мајданпек. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 34/7-4  од  21.09.2015. године 

                                                                                          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                                                  

Славиша Божиновић, с. р. 
_____________ 
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