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1797
На основу члана 64. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08) и члана 8. Одлуке о стипендирању
ученика и студената (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 29/15, 31/16 и 39/17), Општинско
веће општине Мајданпек, на седници одржаној
дана 26. октобра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за стипендирање
ученика и студената
I
Образује се Комисија за стипендирање
ученика и студената у саставу :
1) Мирјана
Цакић
Младеновић,
председник Комисије;
2) Лидија
Бинђеско,
заменик
председника;
3) Сузана Србу, члан;
4) Габријел Милосављевић, члан;
5) Слободан Ивановић, члан;
II
Председник, заменик председника и
чланови Комисије именују се на период од четири
године, односно до престанка мандата чланова
сазива Општинског већа које их је именовало.
III
Комисија из члана I овог Решења
предлаже Општинском већу текст конкурса за
доделу ученичких и студентских стипендија;
спроводи конкурс и утврђује предлог, односно
коначну ранг листу пријављених кандидата за
доделу стипендије; прати резултате школовања
стипендиста; разматра уверења о континуитету
успеха стипендиста и одлучује о наставку исплате
стипендије и у наредној школској години и обавља
друге послове које јој повери Општинско веће
актом о образовању;
IV
Стручне и административне послове за
Комисију обавља Општинска управа општине
Мајданпек.
V
Решење доставити члановима Комисије,
Одељењу за финансије, буџет и трезор и Стручној
служби органа општине.
VI
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 670 - 7 од 26. октобра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Поповић, с.р.
__________
1798
На основу члана 173. Закона о
запосленима у аутономним покрајнама и
јединицима локалне самоуправе ("Службени
гласник Републике Србије", број 21/16 и 113/17) и
члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени
лист општине Мајданпек'', број 7/08), Општинско
веће општине Мајданпек, на седници одржаној
дана 26. октобра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Жалбене
комисије у општини
Мајданпек
I
У Решењу о образовању Жалбене
комисије у општини Мајданпек, број 06-64/7 од 20.
децембра 2016. године, тачка 1. мења се и гласи :
”Образује се Жалбена комисија у општини
Мајданпек (у даљем тексту: Жалбена комисија) на
период од пет година у следећем саставу:
1) Зоран
Топаловић,
дипломирани
правник, председник,
2) Љиљана Васиљевић, дипломирани
правник, члан,
3) Сузана Бошкић, правник, члан.“
II
Имена
чланова
Жалбене
објавити на интернет презентацији
Мајданпек.

комисије
општине

III
Решење доставити: члановима Жалбене
Комисије, Општинској управи општине Мајданпек
и архиви Општинског већа општине Мајданпек.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 64/7 од 26. октобра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Поповић, с.р.
__________

2

БРОЈ 31

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

1799
На основу члана 64. Статута општине
Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“,
број 07/08), Општинско веће општине Мајданпек,
на седници одржаној дана 26. октобра 2018
године доноси
РЕШЕЊЕ
о укидању закључка
I
Укида се закључак привременог органа
Општине Мајданпек број 06-54/10 од 26.09.2014
године којим се одобрава Јавном комуналном
предузећу за производњу и дистрибуцију
топлотне
енергије
„Мајданпек“
Мајданпек,
складиштење дрвне масе на катастарским
парцелама број 1451/5 и 1451/6, потес „Лунка“,
К.О. Мајданпек, уписаних у лист непокретности
број 179, површине 0.30,96 ha.
II
Налаже се Јавном комуналном предузећу
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
„Мајданпек“ Мајданпек да у року од 30 дана од
дана укидања закључка привременог органа
Општине Мајданпек број 06-54/10 од 26.09.2014
године врати у првобитно стање катастарске
парцеле број 1451/5 и 1451/6, потес „Лунка“, К.О.
Мајданпек.
III
Извршење решења, ако ЈП из тачке II
само не спроведе, извршиће се преко привредног
друштва, односно другог правног лица или
предузетника, на терет буџета, до наплате од ЈП
из тачке II.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
доношења.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Мајданпек“.
VI
Решење доставити Јавном комуналном
предузећу за производњу и дистрибуцију
топлотне
енергије
„Мајданпек“
Мајданпек,
Одељењу за имовинско правне послове,
Одељењу
за
урбанизам,
грађевинарство,
стамбено-комуналне и инспекцијске послове и
архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-64/13 од 26. октобра 2018 године
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Поповић,
с.р.

30. октобар 2018.
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