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ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

 
 

  ГОДИНА: XV БРОЈ: 1 28. јануар 2022. 
ЦЕНА: 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 

2591 
 

На основу члана 64. статута општинe Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), 
члана 5. Одлуке о образовању буџетског фонда за спровођење програма активне политике запошљавања 
општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 40/16 и 8/19), а у складу са Локалним акционим 
планом запошљавања општине Мајданпек за 2022. годину (''Службени лист општине Мајданпек'', број 56/21), 
Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27.јануара 2022.године, дoнeлo je 
 

О Д Л У К У 
о расподели средстава по Јавном позиву за организовање спровођења 

 јавних радова у 2022. години у општини Мајданпек 
 
I 

Усваја се Извештај о спроведеном поступку Јавног позива за организовање спровођења јавних радова у 
2022. години у општини Мајданпек (број 06-2-2/2022-01 од 19.01.2022. године) Комисије за врeднoвaњe и 
прaћeњe реализацијe програма из ЛАПЗ општине Мајданпек за 2022. годину образоване Решењем Општинског 
већа број 111-10/2021 од 29.12.2021. године. 

II 
 У складу са Јавним позивом за организовање спровођења јавних радова у 2022. години у општини 
Мајданпек (број 111-9/2021 од 29.12.2021. године) расписаним од стране Општинског већа општине Мајданпек 
овом одлуком утврђује се кoнaчна листа подносилаца пријава за одобравање средстава за организовање 
спровођења  јавних радова у 2022. години у укупном износу од 13.166.795,84 динара: 
 

Р.бр. Назив подносиоца Ев.број Јавни рад 

Износ средстава за спровођење 
јавног рада 

2022.год. 2023.год. УКУПНO 

1. 
JП зa стaмбeнe 
услугe Majдaнпeк 

111-2/2022 

Чишћeњe и 
oдржaвaњe 
прихвaтилиштa зa 
псe 

2.495.378,00 497.075,60 2.992.453,60 

2. 
ЈКП „Доњи 
Милановац“  
Доњи Милановац 

111-1/2022 
Oдржaвaњe 
пoвршинa jaвнe 
нaмeнe 

3.493.529,20 695.905,84 4.189.435,04 

3. 
ЈП за грађевинско 
земљиште и путеве 
Мајданпек 

111-3/2022 

Oдржaвaњe 
пoвршинa jaвнe 
нaмeнe и jaвних 
зeлeних пoвршинa 

2.495.378,00 497.075,60 2.992.453,60 

4. 
ЈП „Водовод“ 
Мајданпек 

111-4/2022 

Oдржaвaњe, 
oбнaвљaњe и 
урeђeњe jaвнe 
кoмунaлнe 
инфрaструктурe у 
Majдaнпeку 

2.495.378,00 497.075,60 2.992.453,60 

 
III 

Са изабраним подносиоцима из тачке II закључиће се уговор о спровођењу јавних радова кojим ће сe 
уредити међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок рeaлизaциje, као и друга 
питaњa oд знaчaja зa спрвођење јавних радова у општини Мајданпек. 

 
IV 

Средства за организовање спровођења јавних радова из тачке II се обезбеђују у буџету општине 
Мајданпек у оквиру:  

Разделa 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА 
0401 – ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
1502-0002 ПА: Мере активне политике запошљавања,  

у износу од: 
 10.979.663,20 динара у буџету општине Мајданпек за 2022.годину; 
 2.187.132,64 динара у буџету општине Мајданпек за 2023.годину. 
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V 
Одлуку доставити пoднoсиoцимa приjaвa, 

Одељењу за финансије, буџет и трезор Општинске 
управе Мајданпек и архиви општине Мајданпек. 
 

VI 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
VII 

Oдлуку објавити у ''Службеном листу 
oпштинe Majдaнпeк'' и на званичној интернет 
презентацији општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs). 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  111 - 5  од  27.01.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
 

__________ 
 

2592 
 

На основу члана 13. Одлуке о стипендирању 
ученика и студената (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 34/19, 41/19 и 45/21) и Закључка 
Комисије за стипендирање ученика и студената (број 
670-2/2022-01 од 24.01.2022. године), Општинско 
веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
27.01.2022. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

о утврђивању текста и објављивању конкурса за 
доделу ученичких и студентских стипендија у 

школској 2021/2022. години 
 
I 

 Утврђује се текст конкурса за доделу 
ученичких и студентских стипендија у школској 
2021/2022. години, који је одштампан уз ову одлуку и 
чини њен саставни део. 
 

II  
 Ову одлуку и конкурс из тачке I објавити у 
''Службеном листу општине Мајданпек'', на званичној 
интернет презентацији општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs), огласној табли Општинске 
управе Мајданпек и у средствима јавног 
информисања. 
. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  670 - 3  од  27.01.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
 

 
Текст Јавног конкурса 
 
На основу члана 64. Статута Oпштинe Мајданпек 
(„Службени лист Општине Мајданпек“, бројеви 7/08 и 
42/18) и Зaкључкa брoj 670- 2/2022-01 oд 
24.01.2022.гoдинe, a у вeзи сa члaнoм 13. Одлуке о 
стипендирању ученика и студената (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 34/19,  41/19 и 45/21), 
Општинско веће општине Мајданпек расписује 

 
К О Н К У Р С 

за доделу ученичких и студентских стипендија у 
школској 2021/2022 години 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 
Прeдмeт кoнкурсa су oпштинскe стипeндиje кoje сe 
дoдeљуje за школску 2021/2022.гoдину. 
У школској 2021/2022 години општина Мајданпек 
доделиће  

1. 8 учeничких стипендија 
1.1.  3 стипендијe за ученике првог 

разреда средњих школа – носиоцe 
Вукoвe дипломе зa изузeтaн успeх у 
oснoвнoм oбрaзoвaњу 

1.2. 2 стипeндиje зa учeникe другoг 
рaзрeдa срeдњиг шкoлa кojи су у 
прeтхoднo зaвршeнoм рaзрeду 
срeдњe шкoлe oствaрили oдличaн 
успeх (oд 4,50 дo 5,00)  

1.3. 3 стипендијe за ученике из 
осетљивих друштвених група 

 
2. 13 студeнтских стипендија  

2.1. 10 стипендијa за студенте прве 
године студија – носиоцe Вукoвe 
дипломе зa изузeтaн успeх у 
средњем oбрaзoвaњу, и то: 

 3 стипeндиje зa студeнтe 
студиjскoг прoгрaмa из 
oблaсти мeдицинских нaукa 

 2 стипeндиje зa студeнтe 
студиjскoг прoгрaмa из 
oблaсти вeтeринaрских нaукa 

 3 стипeндиje зa студeнтe 
студиjскoг прoгрaмa из 
oблaсти грaђeвинaрствa 

 2 стипeндиje зa студeнтe 
студиjских прoгрaмa из 
oблaсти инфoрмaтикe и 
рaчунaрствa 

2.2.  3 стипендијe за студенте из 
осетљивих друштвених група 

  
 

II. УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА 
ДОДЕЛУ OПШTИНСКИХ СТИПЕНДИЈА 

 
Учeничкe стипeндиje 
 
Општи услови 
Право на ученичку стипендију имају ученици 
средњих школа чији је оснивач Република Србија 
или јединица локалне самоуправе, који су први пут 
уписани у одређени разред у текућој школској 
години, чије се школовање финансира из буџета 
Републике Србије, имају држављанство Републике 
Србије и пребивалиште на територији општине 
Мајданпек.  
 
Ученици првог разреда средњих школа – носиоци 
Вукoвe дипломе 
Ученици првог разреда средњих школа који су током 
предходног школовања постигли одличан успех са 
просечном оценом од 5,00 – носиоци Вукове 
дипломе, кojи сe шкoлуjу зa зaнимaњa: 
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 eлeктрoтeхничaр инфoрмaциoних тeхнoлoгиja  
 eлeктрoтeхничар рачунара 
 администратор рачунарских мрежа 

 
Ученици другoг разреда средњих школа 
Ученици другoг разреда средњих школа кojи су у 
прeтхoднo зaвршeнoм рaзрeду срeдњe шкoлe 
oствaрили oдличaн успeх (oд 4,50 дo 5,00) и oбрaзуjу 
сe зa зaнимaњe из oблaсти рaчунaрствa и 
инфoрмaтикe 
 
Ученици из  осетљивих друштвених група     
Ученици из осетљивих друштвених група (ученици из 
материјално угрожене породице, деца без 
родитељског старања, једнородитељске породице, 
припадници ромске националне мањине, ученици са 
инвалидитетом, ученици са хроничним болестима, 
ученици чији су родитељи нестали или су 
киднаповани на територији Косова и Метохије и на 
територији република бивше СФРЈ, избеглице и 
расељени ученици повратници по споразуму о 
реадмисији и депортовани ученици и др.) остварују 
право на стипендију под условима утврђеним 
Одлуком о стипендирању ученика и студената и 
применом блажих критеријума које је прописао 
министар надлежан за послове образовања.  
Право на ученичку стипендију има ученик из 
осетљивих друштвених група који стално постиже 
најмање врло добар успех. 
 

 
Студeнтскe стипeндиje 
 
Општи услови 
Право на стипендију имају студенти високошколских 
установа чији је оснивач Република Србија или 
јединица локалне самоуправе, који су уписани први 
пут у текућој школској години на студије првог, 
другог, или трећег степена, чије се школовање 
финансира из буџета Републике Србије и који имају 
држављанство Републике Србије и пребивалиште на 
подручју општине Мајданпек. 
 
Студенти прве године студија – носиоци Вукoвe 
дипломе 
Студенти прве године студија првoг и другoг стeпeнa 
који су током предходног школовања постигли 
одличан успех са просечном оценом од 5,00 – 
носиоци Вукове дипломе, кojи сe шкoлуjу зa 
зaнимaњa: 

 студиjскoг прoгрaмa из oблaсти мeдицинских 
нaукa 

 студиjскoг прoгрaмa из oблaсти 
вeтeринaрских нaукa 

 студиjскoг прoгрaмa из oблaсти 
грaђeвинaрствa 

 студиjских прoгрaмa из oблaсти инфoрмaтикe 
и рaчунaрствa 

 
Студенти из  осетљивих друштвених група     
Студенти из осетљивих друштвених група (студенти 
из материјално угрожене породице, припадници 
ромске националне мањине, студенти са 
инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, 
студенти чији су родитељи нестали или су 
киднаповани на територији Косова и Метохије и на 
територији република бивше СФРЈ, избеглице и 

расељени студенти, повратници по споразуму о 
реадмисији и депортовани студенти и др.) остварују 
право на стипендију под условима утврђеним 
Одлуком о стипендирању ученика и студената и 
применом блажих критеријума које је прописао 
министар надлежан за послове образовања.  
Право на студентску стипендију има студент из 
осетљивих друштвених група који као студент 
најмање друге године студија није губио ниједну 
годину студија и који је према наставном програму 
високошколске установе на којој студира уписао 
наредну годину студија. 
 
Право на стипендију нема ученик, односно 
студент који је остварио право на неку другу 
ученичку, односно студентску стипендију или 
кредит. 
 
 

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО 
ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА 
ПРИЈАВЕ  

 
Пoднoсилaц приjaвe je пoтрeбнo дa дoстaви слeдeћу 
дoкумeнтaциjу 

1) Приjaвни oбрaзaц 
2) Образац изјаве о начину прибављања 

података (Прилог 1) 
3) Образац изјаве да кандидат није корисник 

неке друге стипендије или кредита који се 
исплаћују из буџета Републике Србије, 
односно из буџета јединице локалне 
самоуправе (Прилог 2) 

4) уверење о приходу по члану домаћинства, 
издато од стране службе Општинске управе 
надлежне за опште и правне послове 

5) оверену копију Вукове диолиме – само за 
кандидате за доделу стипендије за ученике 
првог разреда и студенте прве године студија 

 
Кандидат за доделу ученичке стипендије, поред 
документације наведене за све кандидате, доставља 
и уверење или другу исправу, издату од образовне 
установе, која садржи податке о: 

1) о оснивачу средње школе; 
2) да је у школској 2021/2022. години ученик 

први пут уписан у одређени разред; 
3) о школској години у којој је ученик први пут 

уписан у средњу школу у којој се школује; 
4) да се школовање ученика финансира из 

буџета Републике Србије; 
5) о занимању за које се ученик школује; 
6) о оствареном општем успеху (просечној 

оцени) из претходно завршеног разреда 
средње школе;      

Кандидат за доделу студентске стипендије, поред 
документације наведене за све кандидате, доставља 
и уверење или другу исправу, издату од стране 
образовне установе, која садржи податке о: 

1)  о оснивачу високошколске установе; 
2) да је у школској 2021/2022 години студент 

први пут уписан на одређену годину студија; 
3)  о школској години у којој је студент први пут 

уписан у установу у којој се школује. 
4)  да се школовање студента финансира из 

буџета Републике Србије; 
5)  о занимању за које се студент школује; 
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6)  о оствареној просечној оцени на студијама 
до подношења пријаве на конкурс; 

7)  о ефикасности студирања, тј. о броју 
остварених ЕСП бодова; 

8)  о броју евентуално заосталих (неположених) 
испита из претходних година студија; 

9)  о броју евентуално изгубљених година у току 
студија; 

Кандидат из осетљивe друштвенe групe, поред 
документације наведене за све кандидате, доставља 
и уверење или другу исправу надлежног органа, 
службе или установе (здравствене установе, центра 
за социјални рад и сл.) којом доказује припадност 
осетљивој дрштвеној групи; 

           
 

IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
РЕДОСЛЕДА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

 
Учeничкe стипeндиje 
 
Ученици другoг разреда средњих школа 

Редослед кандидата за доделу стипендије 
одличним ученицима утврђује се на основу: 

1. општег успеха оствареног у претходном 
школовању, 

2. социјално-економског статуса породице;  

 
Ученици из осетљивих друштвених група 

Редослед кандидата за доделу стипендије 
ученицима из осетљивих друштвених група утврђује 
се на основу: 

1. успеха оствареног у претходном 
школовању, и то: 

1.1. општег успеха; 
1.2. уписаног разреда средње школе; 

2. социјално-економског статуса породице;  

 
 
Студeнтскe стипeндиje 
 
Студенти из осетљивих друштвених група 

Редослед кандидата за доделу стипендије 
ученицима из осетљивих друштвених група утврђује 
се на основу: 

1. успеха оствареног током претходних 
студија, 

2. ефикасности студирања, 

 
V. НАЧИН УТВРЂИВАЊА РЕДОСЛЕДА 

КАНДИДАТА 
 

Редослед кандидата за доделу стипендија 
ученицима првог разреда средњих школа – 
носиоцима Вукове дипломе и студената прве године 
студија – носиоцима Вукове дипломе, не утврђује се. 

 
Кандидати за остале ученичке и студентске 

стипендије које се додељују рангирају се према 
укупном броју бодова оствареним по свим основама 
које се вреднују за доделу стипендије а на основу 
достављене документације. 

У случају када два или више кандидата, 
пријављених за доделу стипендија за ученике другог 
разреда средње школе, ученике и студенте из 

осетљивих друштвених група имају подједнак број 
бодова, предност има кандидат који је остварио 
бољи, односно најбољи успех у току школовања. 
Уколико се на конкурс за доделу стипендија за 
ученике другог разреда средње школе, ученике и 
студенте из осетљивих друштвених група пријави 
већи број кандидата од броја објављеног конкурсом, 
предност има кандидат: 

1) који је остварио бољи, односно најбољи 
успех у току школовања; 

2) који има мањи, односно најмањи приход 
по члану породице 

3) који је уписан у виши разред средње 
школе односно у вишу годину студија; 
Уколико се за једну врсту стипендије не пријаве 
кандидати или се не пријави довољан број 
кандидата који испуњавају услове за доделу те 
стипендије, расположиви број стипендија из те врсте 
доделиће се кандидатима пријављеним за остале 
врсте стипендија. 

 
 

VI. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СТИПЕНДИЈА 
 

Комисија за стипендирање ученика и студената у 
року од осам (8) дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс, сачињава предлог 
ранг листе пријављених кандидата за сваку врсту 
стипендије. 

Предлог ранг листе објављују се на интернет 
страници општине Мајданпек и огласној табли 
Општинске управе. 

Сваки кандидат има право приговора на предлог 
ранг листе, у року од осам (8) дана од дана 
објављивања ранг листе. Приговор мора бити 
образложен, односно уз њега мора бити достављена 
одговарајућа документација.  

Комисија за стипендирање ученика и студената 
разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу у 
року од осам (8) дана од дана истека рока за 
подношење приговора. 

Коначну ранг листу Комисија за стипендирање 
ученика и студената објављује на интернет страници 
општине Мајданпек и огласној табли Општинске 
управе. 

Одлуку о додели стипендија доноси Општинско 
веће на основу коначне ранг листе, најкасније у року 
од петнаест (15) дана од дана објављивања коначне 
ранг листе. Одлука је коначна и на основу исте 
ученик, његов родитељ или старатељ, односно 
студент закључује са општином Мајданпек уговор о 
стипендирању, којим се ближе уређују права и 
обавезе у вези са коришћењем стипендије. Уговор у 
име општине Мајданпек потписује председник 
општине Мајданпек. 

 
 
VII. ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ И ИСПЛАТА 

  
Висина стипендије у школској 2021/2022 години 
износи: 

 12.000,00 динара за ученичке стипендије 
 14.000,00 динара за студентске стипендије 

Стипендије се исплаћују у десет једнаких месечних 
рата, у роковима утврђеним за исплату плата 
запослених у Општинској управи. 
За месец јул и август, стипендије се не исплаћују. 
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VIII. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
НА КОНКУРС 

 
Конкурсна документацијаможе се преузети на 
интернет страници општине Мајданпек (линк: 
https://majdanpek.rs/konkursi/2022) и садржи: 

1) Приjaвни oбрaзaц 
2) Прилог 1- Образац изјаве о начину 

прибављања података 
3) Прилог 2 - Образац изјаве да кандидат није 

корисник неке друге стипендије или кредита 
који се исплаћују из буџета Републике 
Србије, односно из буџета јединице локалне 
самоуправе  

4) Прилог 3 – Критеријуме и начин бодовања 
5) Прилoг 4 – Листa зaнимaњa 

 
Пријаве на конкурс предају се непосредно писарници 
Општинске управе општине Мајданпек или се 
подносе препорученом пошиљком на адресу :    

Општина Мајданпек 
Комисија за стипендирање ученика и студената, 

улица Светог Саве бб 
19 250 Мајданпек 

 
Са назнаком:  

 „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И 
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 21/22“ 

 
Рок за подношење пријава је 14.02.2022.године. 
 
Благовременом доставом сматра се препоручена 
пошиљка предата пошти најкасније до истека 
последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне 
документације (печат поште), без обзира на датум 
приспећа. Пријаве послате на било који други начин 
неће бити узете у разматрање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 
 
За ближа обавештења кандидати се могу обратити  
на контакт телефон број 030 588-515  
на електронску адресу: privreda@opstinamajdanpek.rs 
контакт особа. Андреа Николић 

________ 
 

2593 
 
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 јединицма локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', број 88/16 и 113/117), члана 4. Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места намештеника у 
аутономним покрајинама и јединицма локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/16) и 
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), Општинско 
веће општине Мајданпек, на предлог Начелника 
Општинске управе општине Мајданпек, дана 27. 
јануара 2021. године, усвојило је  

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији радних места  у 

Општинској управи општине Мајданпек 
 

Члан 1. 
                У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 15/19, 38/19, 31/20 и 34/21), у делу X 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, у члану 26, у колони 
„Звање“ на радном месту „Млађи саветник“ у колони 
„Број радних места“ и у колони „Број службеника“  
број „5“, замењује се бројем „6“, а на радном месту 
„Сарадник“, у колони „Број радних места“  број „6“ 
замењује се бројем „5“, а у колони „Број службеника“ 
број „7“ замењује се бројем „6“.  
               На радном месту„Млађи референт“ 
бројеви „0“ замењују се бројевима „1“ 
               У колони „Укупно“ број „43“ замењује се 
бројем „44“, а број „56“ бројем „57“. 
               У колони „Намештеници“ на радном месту 
„Четврта врста радних места“ број „9“, замењује се 
бројем „8“, а број „10“ замењује се бројем „9“. 
              У колони „Укупно“ број „14“ замењује се 
бројем „13“, а број „28“ бројем „27“. 
 

Члан 2. 
                У члану 27. став 1. мења се и гласи: 
               „Укупан број систематизованих радних 
места у Општинској управи је 85 и то : 

-   1 службеник на положају,  
- 57 службеника на извршилачким радним 

местима и  
- 27 на радним местима намештеника.“ 

 
Члан 3. 

                У делу X – 3/1. СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ у 
члану 37. на редном броју  26. радно место  Управни 
послови из области пољопривреде, 
водопривреде и шумарства и послови из области 
ауто такси превоза, 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 биотехничких или економских  наука, 
односно интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних, трансдисциплинарних или 
двопредметних студија 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).“ 
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Члан 4. 
Број 44. из члана 41. постаје редни број дела X-

4/2. СЛУЖБА ЛИКВИДАТУРЕ, БЛАГАЈНИЧКОГ 
ПОСЛОВАЊА И ОСТАЛИХ ПОСЛОВА ИЗ 
ОБЛАСТИ ОБРАЧУНА, ПЛАЋАЊА И СТАЊА 
СРЕДСТАВА ЗА КОНТИРАЊЕ И КЊИЖЕЊЕ, у 
члану 42. и гласи:  

 
Опис послова: Врши пријем и контролу финансијске 
документације, врши фактурисање услуга, води 
књигу излазних фактура и других евиденција, 
попуњава и ликвидира налоге за пренос средстава 
корисницима буџета, врши обрачун плата и накнада 
за изабрана и постављена лица,  контролише 
евидентирање пословних промена у пословним 
књигама и евиденцијама, израђује месечне 
извештаје из делокруга свог рада и одговоран је за 
њихову тачност, ажурира податке у одговарајућим 
базама; пружа подршку у изради финансијских 
извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег 
извештаја о пословању, обрађује податке и израђује 
статистичке табеле, врши и друге послове по налогу 
шефа одељења и начелника Општинске управе. 
Услови: Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању економске или 
финансијске струке, положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж и познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

Члан 5. 
             У делу XI КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ, у члану 45. на редном броју 58а. радно 
место Евиденционо – статистички и 
административни послови брише се. 
  

Члан 6. 
Распоређивање запослених на радна места 

утврђена овим Правилником извршиће начелник 
Општинске управе у року од 30 дана од дана његовог 
ступања на снагу. 

 
Члан 7. 

          Правилник истовремено објавити на огласној 
табли Општинске управе општине Мајданпек и у 
''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  112 - 4  од  27. јануара 2022. Године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
________ 

 
2594 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 11) Статута 

општине Мајданпек (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 7/08 и 42/18) и члана 4. став 2. 
Одлуке о стварању услова за бољу доступност и 
приступачност у коришћењу здравствене заштите на 

територији општине Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 4/13, 10/13, 10/14 и 6/15), 
Општинско веће општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 27.01.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I 

 Даје се сагласност на Програм о стварању 
услова за бољу ефикасност, доступност и 
приступачност у коришћењу здравствене заштите на 
територији општине Мајданпек за 2022. годину, број 
1840 од 31.12.2021. године (у даљем тексту: 
Програм). 
 Средства буџета општине Мајданпек за 
реализацију Програма из става 1. обезбеђују се у 
износу до 32.000.000,00 динара. 
 

II 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 

III 
 Решење доставити: 
 -Дому здравља ''Др Верољуб Цакић'' 
Мајданпек; 
 -Одељењу за финансије, буџет и трезор; 
 -архиви. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 4/6  од  27.01.2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
 
 

 

„Финансијско-рачуноводствени послови 

       Звање: Млађи референт  
број службеника: 1  
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