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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 10.нoвeмбрa 2022.године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

I 
Даје се сагласност на Имене и допуне 

Програма о стварању услова за бољу ефикасност, 
доступност и приступачност у коришћењу 
здравствене заштите на територији општине 
Мајданпек за 2022. годину, број 1240 од 02.11.2022. 
године (у даљем текст: Програм). 

Средства буџета општине Мајданпек за 
реализацију Програма из става 1. обезбеђују се у 
износу до 20.050.000 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:  401 - 395  од  10. новембра 2022.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
__________ 
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Комисија за категоризацију спортских 

организација, на основу члана 5. Правилника о 
категоризацији спортских организација (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 15/19), на седници 
одржаној дана 25.oктoбрa 2022. године, утврдила је 
 

Предлог 
ранг-листе спортских организација 

 
I  

Утврђује се предлог ранг-листе спортских 
организација са седиштем на територији општине 
Мајданпек, и то: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. РК Мајданпек...................................60 бодовa 
2. ОК ФБЦ............................................60 бодова 
3. БК Мајнерс.......................................60 бодова 
4. ЖРФК Мајданпек.............................49 бодова 
5. СФУ Рудар 1934..............................49 бодова 
6. ФК Пореч 1932................................48 бодова 
7. КК Златара.......................................44 бода 
8. ФК Раднички....................................43 бода 
9. ФК Рудна Глава...............................41 бод 
10. ФК Полом.........................................41 бод 
11. ФК Близна........................................40 бодова 
12. Мајнерс............................................40 бодова 
13. Шах клуб Мајданпек……................37 бодова 

 
II 

 ‘Предлог ранг-листе спортских организација 
објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
III 

 На предложено рангирање спортских 
организација може се уложити жалба Општинском 
већу општине Мајданпек у року од 8 дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 
КОМИСИЈА ЗА КАТЕРГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 - 57/9  од  10. новембра 2022.године 

 
ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ,                                                                                                                    

Марко Цокић, с.р. 
__________ 
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На основу члана 49. став 2, члана 51. став 1. 

тачка 2. и члана 53. став 1. и 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицима локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 21/16), а у вези са чланом 
46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 
83/14 и 101/16), Општинско веће општине Мајданпек, 
на седници одржаној дана 10.нoвeмбрa 2022. године, 
донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку рада службеника на положају  
– начелника Општинске управе Мајданпек 

 
 

I 
Лидији Бинђеско, начелници Општинске 

управе Мајданпек, утврђује се престанак рада 
службеника на положају са 10.11.2022. године, због 
подношења оставке. 

ISSN 2787-1495 
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II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Мајданпек''. 
 

III 
Решење доставити: именованој, Одељењу за 

финансије, буџет и трезор, Кадровској служби и 
архиви СО Мајданпек. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Лидија Бинђеско је постављена за начелницу 
Општинске управе Мајданпек Решењем Општинског 
већа општине Мајданпек, број 11-1 од 11.07.2018. 
године. 

Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицима локалне 
самоуправе, прописано је да градско, односно 
општинско веће поставља и разрешава начелника 
управе и заменика начелника управе, а чланом 51. 
став 1. тачка 2. истог Закона, прописано је да 
службенику престаје рад на положају подношењем 
писмене оставке. 

Чланом 53. став 1. истог Закона, прописано је 
да се престанак рада на положају утврђује решењем 
које доноси орган надлежан за постављење 
службеника, у року од 8 дана од дана наступања 
разлога због којих је рад на положају престао. 

Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној 
самоуправи, прописано је да општинско веће 
поставља и разрешава начелника општинске управе, 
односно начелнике управе за поједине области. 

Лидија Бинђеско, начелница Општинске 
управе Мајданпек, поднела је писмену оставку на 
овај положај дана 21.06.2022. године. 

Чланом 53. став 2. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицима локалне 
самоуправе, прописано је да решење садржи 
образложење о разлозима због којих је рад на 
положају престао и дан када је престао рад на 
положају. 
 Имајући у виду напред наведено, Општинско 
веће општине Мајданпек, сагласно овлашћењима из 
Закона, донело је Решење о престанку рада 
службеника на положају – начелника Општинске 
управе Мајданпек, као у диспозитиву. 
 

 Упутство о правном средству: против овог 
решења може се покренути управни спор, 
подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 
дана од пријема решења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06-57/16  од  10. новембра 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Драган Поповић, с.р. 
__________ 
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На основу члана 4. став 5, члана 48. став 3, 

члана 49. став 2. чланова 97-100 и члана 170. Закона 
о запсленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник 
РС'', број 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21), члана 56. 
став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18), и 

члана 78. Статута општине Мајданпек (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), 
Општинско веће општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 10. новембра 2022. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу Начелника Општинске управе 

општине Мајданпек 
 

1. Љиљана Васиљевић, дипломирани правник 
из Мајданпека, бира се за начелника 
Општинске управе општине Мајданпек, на 
основу спроведеног Јавног конкурса број 111-
15/1 од 22.09.2022.године. 

2. Поставља се Љиљана Васиљевић, 
дипломирани правник из Мајданпека, за 
начелника Општинске управе општине 
Мајданпек, на пет година. 

3. Начелник Општинске управе општине 
Мајданпек, ступа на положај даном 
доношења Решења о постављењу на 
положај. 

4. Ово Решење објавити на званичном сајту 
општине Мајданпек и у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одлуком Општинског већа општине 
Мајданпек, број 111-15/1 од 22.09.2022. године, 
расписан је Јавни конкурс за попуњавање положаја, 
односно постављење начелника Општинске управе 
општине Мајданпек. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја, 
односно постављење начелника Општинске управе, 
објављен је на сајту општине Мајданпек дана 
28.09.2022.године, када је објављено и обавештење 
о јавном конкурсу у дневном листу ''Вечерње 
новости''.  

Рок за подношење пријава на јавни конкурс 
истекао је дана 13.10.2022.године. 

Комисија за спровођење јавног конкурса за 
постављење начелника Општинске управе општине 
Мајданпек, образована од стране Општинског већа 
општине Мајданпек, на седници одржаној 
19.10.2022.године констатовала је да је на јавни 
конкурс за попуњавање положаја – постављење 
начелника Општинске управе, приспела једна 
пријава, и то Љиљане Васиљевић, дипломираног 
правника из Мајданпека, запослене у Општинској 
управи почев од 2003.године. Комисија је 
констатовала да је поднета пријава благовремена, 
допуштена, разумљива и потпуна и да су уз пријаву 
приложени сви потребни докази предвиђени јавним 
конкурсом.   

Пошто је прегледала приспелу пријаву и 
поднете доказе, Конкурсна комисија је на истој 
седници констатовала да кандидат Љиљана 
Васиљевић испуњава оглашене услове за рад на 
положају начелника Општинске управе, те је на 
основу члана 104. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, и члана 16. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 
95/16 и 12/22), приступила спровођењу изборног 
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поступка, односно оцењивању стручне 
оспособљености, знања и вештина кандидата, према 
критеријумима и мерилима прописаним за избор. 

У складу са текстом огласа за ово радно 
место оглашено je да ће се у изборном поступку 
проверавати: стручне оспособљености за рад на 
положају начелника Општинске управе општине 
Мајданпек - усмено, путем разговора; знање из 
области система локалне самоуправе (познавања 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07 и 83/14, 101/16, 47/18 
и 111/21), Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 21/16, 
113/17, 95/18 и 114/21) и Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Србије", број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16, 95/18 
и 111/21) - усмено путем разговора; и вештина 
комуникације - усмено, путем разговора. 

Дана 25.10.2022.године, Конкурсна комисија 
је спровела оцењивање стручне оспособљености, 
знања и вештина кандидата. Том приликом, Комисија 
је на основу одговора на питања чланова Конкурсне 
комисије, практичне провере рада на рачунару и 
исказане мотивације за рад, утврдила да је Љиљана 
Васиљевић, дипломирани правник из Мајданпека, 
показала задовољавајућу стручну оспособљеност, 
знања и вештине комуникације и руковођења који су 
потребни за рад на оглашеном радном месту. 
Конкурсна комисија је по окончаном изборном 
поступку и обављеног разговора са кандидатом, 
сачинилиа листу за избор кандидата, коју је дана 
07.11.2022.године, са записницима о предузетим 
радњама у току изборног поступка, доставила 
Општинском већу општине Мајданпек, ради 
доношења одлуке о избору кандидата.  

Одредбама члана 97. Закона, прописано је 
да орган аутономне покрајине надлежан за 
постављење на положај, односно Веће доноси 
одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана 
пријема листе кандидата, док је одредбом члана 99. 
прописано да службеник ступа на положај даном 
доношења решења о постављењу на положај. 

Имајући у виду напред наведено, Општинско 
веће општине Мајданпек, донело је решење као у 
диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 

Решења није допуштена жалба, али се може 
покретнути управни спор пред Управним судом у 
року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06-57/16-1  од  10. новембра.2022. 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: 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 
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