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Општинско веће општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 20.10.2016. године, на 
основу члана 43. став 3. Одлуке о стипендирању 
ученика и студената (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 29/15), на предлог Одељења за 
привреду, јавне делатности и заједничке 
послове, донело је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању листе дефицитарних занимања 

у општини Мајданпек 
 
I 

 Овом одлуком утврђује се листа 
дефицитарних занимања у општини Мајданпек, 
на основу које ће се стипендирати одлични 
ученици и студенти у школској 2016./2017. 
години. 
 

II 
 У оквиру средњег образовања 
дефицитарна занимања су: 
 
           1)   водоинсталатер; 
           2) електромеханичарски техничар одржавање 
опреме, лифтова и покретних степеница; 
           3)   бравар; 
           4)   варилац; 
           5)   електромонтер мрежа и постројења. 
 

III 
У оквиру високог образовања 

дефицитарна занимања су:  
 

1)    професор математике; 
2)    професор руског језика; 
3)    професор немачког језика; 

          4)   доктор медицине; 
          5)   дипломирани инжењер 
грађевинарства; 
          6)   дипломирани хидро  инжењер; 
          7)   дипломирани инжењер архитектуре; 
          8)   дипломирани правник;  
          9)   дипломирани економиста; 
         10) дипломирани инжењер електротехнике-
енергетичар; 
         11)   дипломирани инжењер електронике; 
         12)   дипломирани библиотекар; 
         13)   дипломирани социјални радник; 

14)  струковни медицински радиолог 
(радиолошки техничар). 

  
IV 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  670 – 17/1  од  20.10.2016. године 

                                                                        
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                                  

Дејан Вагнер, с.р. 
______________ 

1404 
На основу члана 20. став 3 Правилника о 

подстицајима за подршку инвестицијама у 
примарну пољопривредну производњу на 
територији Општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 18/15), и Записника о 
спроведеном поступку конкурса Комисија за 
спровођење Конкурса за доделу средстава по 
Програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја Општине Мајданпек за 2016.годину (06-
33/2016-3 од 22.09.2016.године)  и  Предлога о 
додели средстава по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја Општине Мајданпек 
за 2016.годину (број 06-45/10-1-4 од 
14.10.2016.године), Општинско веће општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 
20.10.2016. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

о додели средстава по конкурсу за доделу 
средстава по  

Програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Мајданпек за 2016. 
годину 

 
I 

 Додељују се средства из буџета општине 
Мајданпек за 2016. годину за реализацију 
програма/пројеката организација 
пољопривредних произвођача и прерађивача у 
2016.години и то: 
 

Р.б. 
Назив 

подносиоца 

Пројекат / 
програмска 
активност 

одобрен
и износ 

1. Аграр Пореч 

Оснивање 
службе за 
вођење 
матичне 

евиденције 
домаћих 

животиња 
(Матична 

служба) на 
теритотији 
Општине 

Мајданпек 

150.000,0
0 
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II 
Одлуку доставити учесницима Конкурса. 

 
III 

Учесници конкурса имају право да 
поднесу приговор Oпштинскoм вeћу општине 
Мајданпек у року од осам дана од дана 
достављања ове Одлуке. 
 

IV 
Ову Одлуку објавити у средствима јавног 

информисања, на званичној интернет 
презентацији Oпштине Мајданпек, као и у 
„Службеном листу Oпштине Мајданпек“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 47/7  од  20.10.2016. године           
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                                                                     
Дејан Вагнер, с.р. 

_________________ 
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