СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
ГОДИНА: XII

БРОЈ: 35

11. октобар 2019.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

2030
Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 11. октобра 2019. године, на основу члана
6. и члана 11. став 2. Одлуке о стипендирању ученика и студената (''Службени лист општине Мајданпек'', број
34/19), на предлог Одељења за привреду, јавне делатности и заједничке послове, а по достављеним потребама
привредних друштава и јавних служби са територије општине Мајданпек, донело је
ОДЛУКУ
о утврђивању листе дефицитарних занимања у општини Мајданпек
I
Овом Oдлуком утврђује се листа дефицитарних занимања у општини Мајданпек, на основу које ће се
стипендирати одлични ученици и студенти у школској 2019./2020. години.
II
Дефицитарна занимања, према врсти студија или средње школе, су:
рб

врста студија или средње школе

стручни назив будућег занимања

1.

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА
(мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке
академске студије)
(240+60 ЕСПБ) ИЛИ ОСНОВНЕ
СТУДИЈЕ
(240 ЕСПБ)

мастер математичар, дипломирани професор математикемастер, професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани професор математике и физике

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

мастер физичар, дипломирани професор физике-мастер,
професор физике, дипломирани физичар
мастер филолог за француски језик и књижевност,
дипломирани професор француског језика и књижевностимастер, професор француског језика и књижевности,
дипломирани филолог за француски језик и књижевност
мастер филолог за руски језик и књижевност, дипломирани
професор руског језика и књижевности-мастер, професор
руског језика и књижевности, дипломирани филолог за руски
језик и књижевност
мастер туризмолог,
дипломирани туризмолог
мастер информатичар,
дипломирани информатичар
мастер инжењер електотехнике,
дипломирани електро инжењер
дипломирани библиотекар - информатичар
мастер инжењер грађевинарства,
дипломирани инжењер грађевинарства
мастер инжењер саобраћаја,
дипломирани инжењер саобраћаја
мастер инжењер металургије,
дипломирани инжењер металургије
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12.

13.
14.

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

специјалистичке студије
(300+60=360 ЕСПБ) Интегрисане
студије
(300 ЕСПБ)
мастер
(180+120=300 ЕСПБ
специјалистичке
(180+60=240 ЕСПБ)
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(180 ЕСПБ)

специјалиста доктор ветеринатске медицине,
доктор ветеринатске медицине,
струковни мастер ветеринар,
струковни ветеринар

струковни медицински радиолог

СРЕДЊЕШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
у четворогодишњем трајању

машински техничар

15.

хемијски техничар

16.

електро техничар

17.
18.

11. октобар 2019.

металуршки техничар
СРЕДЊЕШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
у трогодишњем трајању

бравар

19.

металостругар

20.

заваривач

21.

кувар

22.

конобар
III
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 670 - 8 од 11. октобра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.

__________
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ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Зоран Топаловић, тел: (030) 581 217
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