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2264
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије", број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 39.
Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 17..децембра 2020. године усвојила је
КАДРОВСКИ ПЛАН
општине Mајданпек за 2021. годину
I
Кадровским планом општине Мајданпек за 2021. годину, утврђен је постојећи број службеника и
намештеника у Општинској управи општине Мајданпек (у даљем тексту: Општинска управа) на дан 10.12.2020.
године, као и потребан број службеника и намештеника у Општинској управи у 2021. години.
II
Радна места службеника и намештеника

Број извршилаца

Службеник на положају у првој групи

1

Службеници на извршилачким радним местима на неодређено време :
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник

4
/
1
6

Млађи сарадник
Виши референт

1
24

Референт
Млађи референт

1
/

Намештеници на неодређено време :
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

9
17
УКУПНО :

64

Постојећи број запослених у Општинској управи, на дан 10.12.2020. године према звањима је:
Радни однос на одређено време (повећан обим посла):

Број извршилаца

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник

/
/
2
/
/

Виши референт

/

Референт
Млађи референт

/
/

Намештеници на одређено време :
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

/
1
УКУПНО :

3
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/
/
/
УКУПНО :

0

Радни однос на одређено време у Кабинету председника општине
Број извршилаца
2

Помоћник председника општине
Намештеник – четврта врста радних места

1
УКУПНО :

3

III
Планирани број запослених у 2021.години у Општинској управи према звањима је:
Радна места службеника и намештеника

Број извршилаца

Службеник на положају у првој групи

1

Службеници на извршилачким радним местима на неодређено време :
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

9
8
5
7
1
25

Референт
Млађи референт

1
/

Намештеници на неодређено време :
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

9
18
УКУПНО :

83

Радни однос на одређено време у Кабинету председника општине
Број извршилаца
2

Помоћник председника општине
Намештеник – четврта врста радних места

1
УКУПНО :

Радни однос на одређено време (повећан обим посла):
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

3

Број извршилаца
/
1
3
1
/
1
/
/

Намештеници на одређено време :
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

/
1
УКУПНО :

7

3

БРОЈ 37

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

18. децембар 2020.

Приправници:
високо образовања (најмање 240 ЕСПБ бодова)
високо образовања (најмање 180 ЕСПБ бодова)
средње образовање у четворогодишњем трајању

4
1
/
УКУПНО :

5

IV
Кадровски план општине Мајданпек за 2021. годину објавити у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-51/2 од 17. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2265
На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19), члана 39. Статута
Општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек,
на седници одржаној дана 17.12.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета
општине Мајданпек за 2020. годину
Члан 1.
За завршни рачун буџета општине Мајданпек за 2020. годину ангажоваће се екстерни ревизор.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 401-343 од 17. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2266
На основу члана 39. Закона о равноправности полова (''Службени гласник Републике Србије'', број
104/09), члана 46. и 51. Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18) и
члана 29. Пословника Скупштине општине Мајданпек (''Службени лист општина'', број 12/04, 15/04 и 6/05 и
''Службени лист општине Мајданпек'', број 3/08), Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној
17.12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за равноправност полова
I
Образује се Комисија за равноправност полова као посебно стално радно тело Скупштине општине
Мајданпек.
II
За чланове Комисије за равноправност полова бирају се:
1.
2.
3.
4.
5.

Дијана Јовановић, помоћник председника општине, председница Комисије,
Ивана Србуловић, одборница, заменица председнице Комисије,
Сашка Илић, одборница,
Драшко Поповић, из реда грађана,
Весна Пауновић, самостални саветник у Општинској управи.

III
Обавеза Комисије за равноправност полова је да прати остваривање равноправности полова, даје
мишљење о предлозима прописима и одлукама које доноси Скупштина општине, предлаже активности и
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IV
Решење објавити у
општине Мајданпек''.

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”
''Службеном

листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-51/4 од 17. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2267
На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
и члана 39. Статута општине Мајданпек (''Службени
лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18),
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној
дана 17.12.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Локалног акционог плана за
родну равноправност у општини Мајданпек за
период 2021 – 2024
I
Приступа се изради Локалног акционог плана
за родну равноправност у општини Мајданпек за
период 2021 – 2024 година (у даљем тексту: ЛАП).
II
Радну групу за израду ЛАП-а именоваће
Општинско веће општине Мајданпек из реда
одборника и представника органа општине, јавних
служби и установа, у року од 15 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
III
Задаци радне групе су да:
- утврди план активности на изради ЛАП-а;
- утврди методологију израде ЛАП-а, у складу
са Законом о планском систему („Службени гласник
РС”, бр. 30/18) и прописима општине Мајданпек;
- изради нацрт ЛАП-а и упути га Општинском
већу;
- учествује у јавној расправи о предлогу ЛАПа.
IV
Рок за израду ЛАП-а је три месеца од
ступања на снагу ове одлуке.
V
Oснов за израду нацрта ЛАП-а представљају:
Национална стратегија за родну равноправност за
период од 2016. до 2020. године са акционим планом
за период од 2016. до 2018. године (''Службени
гласник РС'', број 4/16) и други релевантни плански
документи, Закон о равноправности полова
Републике Србије (''Службени гласник РС'', број
104/09) и Европска повеља о родној равноправности
на локалном нивоу, коју је председник општине
Мајданпек потписао 29. септембра 2011. године.
VI
Процес припреме ЛАП биће заснован на
интегралном партиципативном приступу планирању
родне равноправности, принципима међусекторске
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сарадње и размене информација, укључивања и
координације јавног, приватног и цивилног сектора у
процесу одлучивања и пружања услуга, у циљу
подизања нивоа квалитета живота грађана са
освртом на најосетљивије групе.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-51/5 од 17. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2268
На основу члана 26. и 47. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама ("Службени
гласник РС", број 88/11, 15/16 и 104/16, члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локланој самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07, 88/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), и члана 39.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
17.12.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на коначни нацрт Уговора
Пројекта јавно-приватног партнерства за
поверавање комуналне делатности
реконструкције, замене и уградње ''LED''
светиљки, одржавања и управљања системом
јавне расвете на територији општине Мајданпек
Члан 1.
Даје се сагласност на коначни нацрт Уговора
Пројекта
јавно-приватног
партнерства
за
поверавање обављања комуналне делатности
реконструкције, замене и уградње ''LED'' светиљки,
одржавања и управљања системом јавне расвете на
територији општине Мајданпек.
Члан 2.
Ова одлука ступа на
објављивања у "Службеном
Мајданпек".

снагу од дана
листу општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број:06-51/6 од 17. децембра 2020.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2269
На основу одредби члана 5. става 3. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8). Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон i 47/18) и
члана 39. став 1. тачка 9) Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 17.12.2020. године, донела
је
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ОДЛУКУ
о изменама и допумама Одлуке о измени
оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа ''Доњи Милановац''
Доњи Милановац
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне
Одлуке о измени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа "Доњи Милановац" Доњи Милановац
(''Службени лист општине Мајданпек'', бр. 31/16 и
8/18), (у даљем тексту: Оснивачки акт).
Члан 2.
Мења се члан 9. Оснивачког акта, тако да
исти сада гласи:
''Јавно предузеће послује као јединствена
радна целина.
Унутрашња организација и систематизација
послова у Јавном предузећу уређује се посебним
актом директора, по претходно прибављеној
сагласности Скупштине општине као извршиoцa
права оснивача, или органа који Скупштина општине
овласти.''
Члан 3.
Мења се члан 13. Оснивачког акта, тако што
се у ставу 1. после тачке 12. додаје нова тачка 13.
која гласи :
''13) Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Јавног предузећа и на
измене и допуне Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места Јавног
предузећа.''
Члан 4.
Мења се члан 41. став 1. тачка 12.
Оснивачког акта, тако да иста сада гласи:
''12) доноси акт о систематизацији по
претходно прибављеној сагласности Скупштине
општине као извршиoцa права оснивача, или органа
који Скупштина општине овласти.''
Члан 5.
У преосталом тексту Оснивачки акт остаје на
снази у неизмењеном тексту.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-51/71) од 17. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2270
На основу одредби члана 5. става 3. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8). Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон i 47/18) и
члана 39. став 1. тачка 9) Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на
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седници одржаној дана 17.12.2020. године, донела
је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о измени
оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац''
Мајданпек
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне
Одлуке о измени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа "Комуналац" Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', бр. 31/16), (у даљем тексту:
Оснивачки акт).
Члан 2.
Мења се члан 9. Оснивачког акта, тако да
исти сада гласи:
''Јавно предузеће послује као јединствена
радна целина.
Унутрашња организација и систематизација
послова у Јавном предузећу уређује се посебним
актом директора, по претходно прибављеној
сагласности Скупштине општине као извршиoцa
права оснивача, или органа који Скупштина општине
овласти.''
Члан 3.
Мења се члан 13. Оснивачког акта, тако што
се у ставу 1. после тачке 12. додаје нова тачка 13.
која гласи :
''13) Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Јавног предузећа и на
измене и допуне Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места Јавног
предузећа.''
Члан 4.
Мења се члан 41. став 1. тачка 12.
Оснивачког акта, тако да иста сада гласи:
''12) доноси акт о систематизацији по
претходно прибављеној сагласности Скупштине
општине као извршиoцa права оснивача, или органа
који Скупштина општине овласти.''
Члан 5.
У преосталом тексту Оснивачки акт остаје на
снази у неизмењеном тексту.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-51/72) од 17. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2271
На основу одредби члана 5. става 3. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8). Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
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РС", број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон i
47/18) и члана 39. став 1. тачка 9) Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 17.12.2020. године, донела
је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о измени
оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек''
Мајданпек
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне
Одлуке о измени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије "Мајданпек" Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', бр. 31/16), (у даљем тексту:
Оснивачки акт).
Члан 2.
Мења се члан 9. Оснивачког акта, тако да
исти сада гласи:
''Јавно предузеће послује као јединствена
радна целина.
Унутрашња организација и систематизација
послова у Јавном предузећу уређује се посебним
актом директора, по претходно прибављеној
сагласности Скупштине општине као извршиoцa
права оснивача, или органа који Скупштина општине
овласти.''
Члан 3.
Мења се члан 13. Оснивачког акта, тако што
се у ставу 1. после тачке 12. додаје нова тачка 13.
која гласи :
''13) Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Јавног предузећа и на
измене и допуне Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места Јавног
предузећа.''

18. децембар 2020.

2272
На основу одредби члана 5. става 3. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8). Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон i 47/18) и
члана 39. став 1. тачка 9) Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 17.12.2020. године, донела
је
О Д Л УК У
о изменама и допунама Одлуке о измени
оснивачког акта
Јавног предузећа за стамбене услуге Мајданпек
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне
Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа
за стамбене услуге Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', бр. 31/16), (у даљем тексту:
Оснивачки акт).
Члан 2.
Мења се члан 9. Оснивачког акта, тако да
исти сада гласи:
''Јавно предузеће послује као јединствена
радна целина.
Унутрашња организација и систематизација
послова у Јавном предузећу уређује се посебним
актом директора, по претходно прибављеној
сагласности Скупштине општине као извршиoцa
права оснивача, или органа који Скупштина општине
овласти.''
Члан 3.
Мења се члан 13. Оснивачког акта, тако што
се у ставу 1. после тачке 12. додаје нова тачка 13.
која гласи :
''13) Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Јавног предузећа и на
измене и допуне Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места Јавног
предузећа.''

Члан 4.
Мења се члан 41. став 1. тачка 12.
Оснивачког акта, тако да иста сада гласи:
''12) доноси акт о систематизацији по
претходно прибављеној сагласности Скупштине
општине као извршиoцa права оснивача, или органа
који Скупштина општине овласти.''

Члан 4.
Мења се члан 41. став 1. тачка 12.
Оснивачког акта, тако да иста сада гласи:
''12) доноси акт о систематизацији по
претходно прибављеној сагласности Скупштине
општине као извршиoцa права оснивача, или органа
који Скупштина општине овласти.''

Члан 5.
У преосталом тексту Оснивачки акт остаје на
снази у неизмењеном тексту.

Члан 5.
У преосталом тексту Оснивачки акт остаје на
снази у неизмењеном тексту.

Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.

Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-51/73) од 17. децембра 2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-51/74) од 17. децембра 2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
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18. децембар 2020.

2273
На основу одредби члана 5. става 3. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8). Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон i 47/18) и
члана 39. став 1. тачка 9) Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 17.12.2020. године, донела
је

2274
На основу одредби члана 5. става 3. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8). Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон i 47/18) и
члана 39. став 1. тачка 9) Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 17.12.2020. године, донела
је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о измени
оснивачког акта
Јавног предузећа за комуналне услуге ''Водовод''
Мајданпек

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о измени
оснивачког акта
Јавног предузећа за грађевинско земљиште и
путеве Мајданпек

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне
Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа
за
комуналне
услуге
"Водовод"
Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', бр. 31/16), (у
даљем тексту: Оснивачки акт).
Члан 2.
Мења се члан 9. Оснивачког акта, тако да
исти сада гласи:
''Јавно предузеће послује као јединствена
радна целина.
Унутрашња организација и систематизација
послова у Јавном предузећу уређује се посебним
актом директора, по претходно прибављеној
сагласности Скупштине општине као извршиoцa
права оснивача, или органа који Скупштина општине
овласти.''.
Члан 3.
Мења се члан 13. Оснивачког акта, тако што
се у ставу 1. после тачке 12. додаје нова тачка 13.
која гласи :
''13) Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Јавног предузећа и на
измене и допуне Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места Јавног
предузећа.''
Члан 4.
Мења се члан 41. став 1. тачка 12.
Оснивачког акта, тако да иста сада гласи:
''12) доноси акт о систематизацији по
претходно прибављеној сагласности Скупштине
општине као извршиoцa права оснивача, или органа
који Скупштина општине овласти.''
Члан 5.
У преосталом тексту Оснивачки акт остаје на
снази у неизмењеном тексту.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-51/75) од 17. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне
Одлуке о измени Оснивачког акта Јавног предузећа
за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', бр. 31/16, 8/18
и 24/20), (у даљем тексту: Оснивачки акт).
Члан 2.
Мења се члан 9. Оснивачког акта, тако да
исти сада гласи:
''Јавно предузеће послује као јединствена
радна целина.
Унутрашња организација и систематизација
послова у Јавном предузећу уређује се посебним
актом директора, по претходно прибављеној
сагласности Скупштине општине као извршиoцa
права оснивача, или органа који Скупштина општине
овласти.''
Члан 3.
Мења се члан 13. Оснивачког акта, тако што
се у ставу 1. после тачке 12. додаје нова тачка 13.
која гласи :
''13) Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Јавног предузећа и на
измене и допуне Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места Јавног
предузећа.''
Члан 4.
Мења се члан 41. став 1. тачка 12.
Оснивачког акта, тако да иста сада гласи:
''12) доноси акт о систематизацији по
претходно прибављеној сагласности Скупштине
општине као извршиoцa права оснивача, или органа
који Скупштина општине овласти.''
Члан 5.
У преосталом тексту Оснивачки акт остаје на
снази у неизмењеном тексту.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Мајданпек''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-51/76) од 17. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2275
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 17.12.2020. године, на основу члана
116. став 5. Закона о основама система образовања
и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'',
број 88/17, 27/18, 10/19 и 62/20), члана 32. став 1.
тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14-други
закон, 101/16-други закон и 47/18) и члана 39. став 1.
тачка 10) Статута општине Мајданпек (''Службени
лист општине Мајданпек'', број 07/08 и 42/18), донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне музичке школе
''Ранко Кривић'' Мајданпек
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ досадашње дужности у
Школском одбору Основне музичке школе ''Ранко
Кривић'' Мајданпек, и то:

18. децембар 2020.

2276
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 17.12.2020. године, на основу члана
116. став 5. Закона о основама система образовања
и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 88/17, 27/18,
10/19 и 62/20), и члана 39. став 1. тачка 10), Статута
општине Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе
''12. септембар'' Мајданпек
I
РАЗРЕШАВА СЕ досадашње дужности у
Школском одбору Основне школе ''12. септембар''
Мајданпек, и то:
I – представник Наставничког већа:
3. Слађана Пауновић, члан;
II
ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Основне
школе ''12. септембар'' Мајданпек, и то:
I – представник Наставничког већа:
1. Љубомир Филиповић, члан;

I – представници Наставничког већа:
1. Дарко Пешић, члан;
2. Никола Милосављевић, члан

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

II – представници Савета родитеља:
1. Александар Петровић, члан;
2. Влада Вуковић, члан;
3. Анкица Ђурић, члан.

IV
Решење доставити: именованима, Основној
школи ''12. септембар'' Мајданпек и архиви СО
Мајданпек.

II
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне
музичке школе ''Ранко Кривић'' Мајданпек, и то:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 51/8 од 17. децембра 2020. године

I – представници Наставничког већа:
1. Ирена Барбуловић, члан;
2. Срећко Илић, члан
II – представници Савета родитеља:
1. Марина Јакубовић, члан;
2. Петра Репеџић, члан;
3. Биљана Поповић, члан.
III
Решење доставити: именованима, Основној
музичкој школи ''Ранко Кривић'' Мајданпек и архиви
СО Мајданпек.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 51/8-1 од 17. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2277
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 17.12.2020. године, на основу члана
116. став 5. Закона о основама система образовања
и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 88/17, 27/18,
10/19 и 62/20), и члана 39. став 1. тачка 10) Статута
општине Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'',
број 7/08 и 42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе
''Велимир Маркићевић''
Мајданпек
I
РАЗРЕШАВА СЕ досадашње дужности у
Школском одбору Основне школе ''Велимир
Маркићевић'' Мајданпек, и то:
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I – представница Савета родитеља:
1. Силвија Ковачевић, члан
II
ИМЕНУЈЕ СЕ у
Школски одбор Основне
школе ''Велимир Маркићевић'' Мајданпек, и то:
I – представница Савета родитеља:
1. Роса Јанковић, члан.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
IV
Решење доставити: именованима, Основној
школи ''Велимир Маркићевић'' Мајданпек и архиви
СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 51/8-1 од 17. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________
2278
Скупштина општине Мајданпек, на седници
одржаној дана 17.12.2020. године, на основу 116.
став 5. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл. гласник РС'', број 88/17, 27/18, 10/19
и 62/20), и члан 39. став 1. тачка 10) Статута
општине Мајданпек (''Сл. лист општине Мајданпек'',
бр. 07/08 и 42/18), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Гимназије
''Миле Арсенијевић Бандера'' у Мајданпеку
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ досадашње дужности у
Школском одбору Гимназије ''Миле Арсенијевић
Бандера'' Мајданпек, и то:
I – представници Наставничког већа:
1. Милена Тасић, члан;
2. Ђорђе Станојевић, члан
3. Исидор Игић, члан
II – представници Савета родитеља:
1. Предраг Ђорђевић, члан;
2. Сузана Здравковић, члан;
3. Зорица Хајдињак, члан.
II
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Гимназије
''Миле Арсенијевић Бандера'' Мајданпек, и то:
I – представници Наставничког већа:
1. Милена Тасић, члан;
2. Ђорђе Станојевић, члан
3. Исидор Игић, члан
II – представници Савета родитеља:
1. Сузана Здравковић, члан;
2. Биљана Илић, члан;
3. Предраг Ђорђевић, члан.

18. децембар 2020.

III
Решење доставити: именованима, Гимназији
''Миле Арсенијевић Бандера'' Мајданпек и архиви СО
Мајданпек.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 51/8 од 17. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.
__________

10

БРОЈ 37

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

18. децембар 2020.

11

БРОЈ 37

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

18. децембар 2020.

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Кадровски план општине Mајданпек за 2021. годину...................................................................................................1
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета
општине Мајданпек за 2020. годину..............................................................................................................................3
Решење о образовању Комисије за равноправност полова.......................................................................................3
Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за родну равноправност у
општини Мајданпек за период 2021 – 2024..................................................................................................................4
Одлука о давању сагласности на коначни нацрт Уговора Пројекта јавно-приватног партнерства
за поверавање комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ''LED'' светиљки,
одржавања и управљања системом јавне расвете на територији општине Мајданпек...........................................4
Одлука о изменама и допумама Одлуке о измени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа ''Доњи Милановац'' Доњи Милановац........................................................................5
Одлука о изменама и допунама Одлуке о измени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Мајданпек...............................................................................................5
Одлука о изменама и допунама Одлуке о измени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек............................................6
Одлука о изменама и допунама Одлуке о измени оснивачког акта
Јавног предузећа за стамбене услуге Мајданпек........................................................................................................6
Одлука о изменама и допунама Одлуке о измени оснивачког акта
Јавног предузећа за комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек....................................................................................7
Одлука о изменама и допунама Одлуке о измени оснивачког акта
Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек..............................................................................7

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе
''Ранко Кривић'' Мајданпек..............................................................................................................................................8
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе
''12. септембар'' Мајданпек.............................................................................................................................................8
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе
''Велимир Маркићевић'' Мајданпек...............................................................................................................................8
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије
''Миле Арсенијевић Бандера'' у Мајданпеку................................................................................................................9

12

БРОЈ 37

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

18. децембар 2020.

ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Мирјана Цакић Младеновић, тел: (030) 582 291
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1146
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97
06-063
ШТАМПА: Стручна служба органа општине

