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ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

2235
На основу чланa 27. став 10. и 29. став 1.
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/11, 88/13,105/14, 104/16, 108/16,113/17 и 95/18),
члана 100. став 1.тачка 2) Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РСˮ, бр. 72/09, 81/09,
64/10,
24/11,
121/12,
42/13,
50/13,
98/13,
132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 39/20), члана 27.
став 1. тачка 2) Одлуке о грађевинском земљишту (
„Сл. лист општине Мајданпек“ број 34/19) и члана 64.
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Општинско
веће општине Мајданпек , на седници одржаној 04.
новембра 2020. године, донело је

Члан 4.
Комисија ће о току поступка водити записник,
по окончаном поступку непосредне погодбе утврдити
испуњеност услова за отуђење непокретности и
сачинити предлог Решења о отуђењу грађевинског
земљишта непосредном погодбом.
Решење о отуђењу грађевинског земљишта
доноси Општинско веће и доставља га подносиоцу
захтева и лицу овлашћеном за заштиту имовинских
права и интереса општине.
У року од 30 дана од дана достављања
Решења о отуђењу, закључује се Уговор о отуђењу
грађевинског земљишта између лица коме се
земљиште отуђује и Општине Мајданпек.

ОДЛУКУ
о покретању поступка отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини
општине Мајданпек непосредном погодбом

Члан 5.
Ако лице коме се грађевинско земљиште
отуђује не закључи Уговор из члана 4. ове Одлуке у
року од 30 дана од дана достављања, Општинско
веће поништава Решење о отуђењу грађевинског
земљишта.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ
се
поступак
отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини Општине
Мајданпек и то катастарске парцеле број 144/4 у КО
Мајданпек, у уделу 1/1, површине 225 m² уписане у
лист непокретности број 179
КО Мајданпек,
непосредном погодбом.
Грађевинско земљиште из става 1, овог
члана отуђује се ради исправке границе суседних
катастарских парцела.
Члан 2.
Непокретност ближе описана у члану 1. ове
Одлуке отуђује се из јавне својине по цени утврђеној
у односу на висину тржишне вредности предметне
непокретности коју је проценио надлежни порески
орган - Министарство финансија - Пореска управа и
Комисија за утврђивање тржишне вредности
грађевинског земљишта у јавној својини.
Члан 3.
Поступак отуђења грађевинског земљишта из
јавне својине Општине Мајданпек спровешће
Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини (у даљем тексту:
Комисија),
спровођењем
поступка
отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини Општине
Мајданпек непосредном погодбом.
Задатак Комисије је да спроведе поступак
отуђења грађевинског земљишта непосредном
погодбом у складу са одредбама Закона о јавној
својини, Закона о планирању и изградњи и Одлуке о
грађевинском змљишту.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 463-44/2020 од 04. новембар 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2236
На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/16,
113/17 и 95/18), члана 5. Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис
радних места службеника у аутономним покрајинама
и јединицaма локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', број 88/16), члана 43. Одлуке о
општинској управи (''Службени лист општина'', број
15/04, 3/05, 12/05, 5/06, ''Службени лист општине
Мајданпек'', број 8/08, 10/08 , 2/10, 9/12, 16/13,
21/13 и 12/17) и члана 64. Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', бр.
7/08 и 42/18), Општинско веће општине Мајданпек,
на предлог Начелника Општинске управе општине
Мајданпек, дана 04. новембра. 2020. године,
усвојило је
П Р А В И Л Н И К
о изменама Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Општинској
управи општине Мајданпек
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Члан 1.
У
Правилнику
о
организацији
и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Мајданпек (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 15/19 и 38/19), у делу X
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ
МЕСТА
У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, у члану 26, у колони
„Звање“ на радном месту „Саветник“, у колони „Број
радних места“ број „7“, замењује се бројем „8“, и у
колони „Број службеника“ број „7“ замењује се
бројем „8“.
На радном месту „Сарадник“ у колони „Број
радних места“ број „7“, замењује се бројем „6“, и у
колони „Број службеника“ број „8“ замењује се
бројем „7“.
Члан 2.
У делу X-1/1. СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ
ПОМОЋИ у члану 30. редни број 5. радно место
„Управни послови у области грађанских стања и
послови унапређења и управљања људским
ресурсима“ став 1. део „Звање: Сарадник“ мења
се и гласи „Звање: Млађи саветник“.
На истом редном броју радног места, став 3.
мења се и гласи:
„Услови: Стечено високо образовање из
научне области правних наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова,
мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године
или
специјалистичким
студијама
на
факултету, положен државни стручни испит, завршен
приправнички стаж или најмање пет година
проведених у радном односу у органима аутономне
покрајине и јединица локалне самоуправе и
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).“

Члан 3.
У делу X-2/2. СЛУЖБА ЗА СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ у члану 34. редни број 16. радно место
„Послови заштите животне средине, безбедности
и здравља на раду и управљања ванредним
ситуацијама“ став 1. део „Звање: Млађи
саветник“ мења се и гласи „Звање: Саветник“.
На истом редном броју радног места, став 3.
мења се и гласи:
„Услови: Стечено високо образовање из
научне
области
заштите
животне
средине,
инжењерства заштите животне средине и заштите на
раду,
односно
интердисциплинарних,
мултидисциплинарних,
трансдисциплинарних
студијских програма (област безбедност или
управљање ризиком од катастрофалних догађаја и
пожара) на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године
или
специјалистичким
студијама
на
факултету, положен државни стручни испит, најмање
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три година радног искуства у струци и познавање
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Члан 4.
Распоређивање запослених на радна места
утврђена овим Правилником извршиће начелник
Општинске управе у року од 30 дана од дана његовог
ступања на снагу.
Члан 5.
Правилник истовремено објавити на огласној
табли Општинске управе општине Мајданпек и у
''Службеном листу општине Мајданпек''.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 112 - 26 од 04. новембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2237
Општинско веће општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.11.2020. године, на основу
члана 20. Одлуке о грађевинском земљишту
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 34/19),
донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Комисије за
отуђење и давање
у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
I
У Решењу о образовању Комисије за отуђење
и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини (''Службени лист општине Мајданпек'', број
1/11, 9/12 и 14/18, 8/20 и 27/20) у тачки I, на редном
броју 4 речи: ''Марко Калабинес'', замењују се
речима: ''Марк Стевен Стојановић Калабинес'',
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-41/3 од 04. новембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________
2238
Општинско веће општине Мајданпек, на
основу члана 64. Статута општине Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и
42/18) и члана 13.став 4. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник РС", број 25/19),
разматрајући захтев Опште Болнице Мајданпек, на
седници одржаној дана 04.11.2020.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
о измени закључка број 401-95 од
09.03.2020. године
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I
У тачки I Закључка број 401-95 од
09.03.2020.године, износ "1.297.000,00" замењује се
износом " 2.041.000,00 ".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-41/5 од 04. новембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
__________

6. новембар 2020.
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