ГОДИНА: IX

БРОЈ: 44

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

29. децембар 2016.

1475
На основу члана 77. став 3. Закон о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Србије'', број 21/16) и члана
39. Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
27. децембра 2016. године усвојила је
КАДРОВСКИ ПЛАН
општине Мајданпек за 2017. годину
1.
Кадровским
планом
општине
Мајданпек за 2017. годину, утврђен је постојећи
број службеника и намештеника у Општинској
управи општине Мајданпек (у даљем тексту:
Општинска управа) на дан 12.12.2016. године,
као и потребан број службеника и намештеника у
Општинској управи у 2017. години.

- сарадник 8,
- млађи сарадник 2,
- виши референт 26,
- референт 1,
- млађи референт /.
Намештеници на неодређено време 29
и то:
- намештеници у четвртој врсти радних
места 9,
- намештеници у петој врсти радних
места 20.
Радни однос на одређено време у
кабинету председника општине:
- помоћници председника општине 3,
- намештеник у другој врсти радних
места 1.
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла):
-број извршилаца 5 (виши референт - 1,
млађи саветник – 3, млађи сарадник – 1).

2.
Постојећи
број
запослених
у
Општинској управи, на дан 12.12.2016. године,
према звањима је:
Службеник на положају у првој групи
1,
Службеници
на
извршилачким
радним
местима на неодређено време 41 и то:
- самостални саветник 6,
- саветник /,
- млађи саветник /,
- сарадник 8,
- млађи сарадник /,
- виши референт 26,
- референт 1,
- млађи референт /.
Намештеници на неодређено време 29
и то:
- намештеници у четвртој врсти радних
места 9,
- намештеници у петој врсти радних
места 20.
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла): /,
Радни однос на одређено време у
кабинету председника општине:
- помоћници председника општине 3.

Приправници:
- 5 приправника високог образовања
(најмање 240 ЕСПБ бодова) и
- 2 приправника високог образовања
(најмање180 ЕСПБ бодова),

3. Планирани број запослених у 2017.
години у Општинској управи према звањима је:
Службеник на положају у првој групи
1,
Службеници
на
извршилачким
радним
местима на неодређено време 51 и то:
- самостални саветник 8,
- саветник 1,
- млађи саветник 5,

I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања Јавног комуналног предузећа "Доњи
Милановац" Доњи Милановац за 2017. годину
(Број: 631/16 од 29.11.2016. године).

4. Кадровски план општине Мајданпек за
2017. годину објавити у ''Службеном листу
општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 119-1 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.
__________
1476
На основу члана 59. и 60. Закона о
јавним
предузећима
("Службени
гласник
Републике Србије," број 15/16) и члана 14 и 39.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек," број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ

II
Даје
се
сагласност
Милановац" Доњи Милановац
коришћења

ЈKП
"Доњи
на Програм

2

БРОЈ 44

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

субвенција из буџета општине Мајданпек у 2017.
години.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек ".
IV
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈKП "Доњи Милановац" Доњи
Милановац,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023- 38 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славиша Божиновић, с.р.
_________
1476
На основу члана 59. и 60. Закона о
јавним
предузећима
("Службени
гласник
Републике Србије," број 15/16) и члана 14 и 39.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек," број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања Јавног предузећа за комуналне
услуге "Водовод" Мајданпек за 2017. годину,
број: 1832 од 29.11.2016. године.
II
Даје се сагласност Јавном предузећу за
комуналне услуге "Водовод" Мајданпек на
Програм коришћења субвенција из буџета
општине Мајданпек у 2017. години.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек ".
IV
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈП "Водовод" Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023- 39 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славиша Божиновић,с.р.
_________

29. децембар 2016.

1477
На основу члана 59. и 60. Закона о
јавним
предузећима
("Службени
гласник
Републике Србије," број 15/16) и члана 14 и 39.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек," број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања Јавног комуналног предузећа за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије
"Мајданпек" Мајданпек за 2017. годину, који је
усвојио Надзорни одбор ЈКП "Мајданпек"
Мајданпек (Одлуком број: 802 од 30.11.2016.
године).
II
Даје се сагласност Јавном комуналном
предузећу за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије "Мајданпек" Мајданпек на
Програм коришћења субвенција из буџета
општине Мајданпек у 2017. години.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек ".
IV
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈКП "Мајданпек" Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023- 40 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славиша Божиновић, с.р.
_________
1478
На основу члана 59. и 60. Закона о
јавним
предузећима
("Службени
гласник
Републике Србије," број 15/16) и члана 14 и 39.
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек," број 7/08), Скупштина
општине Мајданпек, на седници одржаној дана
27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања Јавног предузећа за стамбене услуге
Мајданпек за 2017. годину (Број:182 од
13.12.2016. године).
II
Даје се сагласност Јавном предузећу за
стамбене услуге Мајданпек на Програм
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коришћења субвенција из
Мајданпек у 2017. години.

буџета

општине

III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек ".
IV
Решење доставити:
- Министарству привреде- Сектору за
надзор и контролу ЈП,
- ЈП за стамбене услуге Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023- 41 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славиша Божиновић,
с.р.
_________
1479
На основу члана 12. Закона о јавним
службама
(″Службени
гласник
Републике
Србије″, број 42/91, 71/94, 79/05 и 83/14), члана
74. Закона о култури ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 13/16 и 30/16) и
чланa 39. става 1. тачке 22) Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек,"
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Центра за културу Мајданпек за 2017. годину,
који је усвојио Управни одбор Центра за културу
Мајданпек, Одлуком број 392 од 05.12.2016.
године.
II
Финансијски део Програма рада Центра
за културу Мајданпек за 2017. годину. годину
биће утврђен Одлуком о буџету општине
Мајданпек за 2017. годину, у оквиру функције
820, програма 13-развој културе.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".
IV
Решење доставити:
- Центру за културу Мајданпек
Одељењу
за
привреду,
делатности и заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.

29. децембар 2016.

1480
На основу члана 12. Закона о јавним
службама
(''Службени
гласник
Републике
Србије″, број 42/91, 71/94, 79/05 и 83/14), члана
74. Закона о култури ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 13/16 и 30/16) и
чланa 39. става 1. тачке 22) Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек,"
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Центра за културу и образовање Доњи
Милановац за 2017. годину, број 123 од
15.12.2016. године, који је доставила директорка
дана 16.12.2016. године.
II
Финансијски део Програмa рада Центра
за културу и образовање Доњи Милановац за
2017. годину биће утврђен Одлуком о буџету
општине Мајданпек за 2017. годину, у оквиру
функције 820, програма 13-развој културе.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек".
IV
Решење доставити:
- Центру за културу и образовање Доњи
Милановац
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 13 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________
1481
На основу члана 74. Закон о култури
("Службени гласник Републике Србије", број
72/09, 13/16 и 30/16) и члана 39. став 1. тачке
22) Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08) Скупштина
општина Мајданпек, на седници одржаној дана
27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ

јавне

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022-12 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
_________

I
Даје се сагласност на Програм рада
Музеја у Мајданпеку за 2017. годину, који је
усвојио Управни одбор Музеја у Мајданпеку,
Одлуком број:143 од 29.11.2016. године.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
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III
Решење доставити:
- Музеју у Мајданпеку,
- Одељењу за финансије, буџет и трезор,
- Одељењу за привреду, јавне
делатности и заједничке послове
архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 22 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славиша Божиновић, с.р.
_________
1482
На основу члана 12. Закона о јавним
службама
(″Службени
гласник
Републике
Србије″, број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона
и 83/14 - др. закон) и члана 18. и члана 39. тачке
10) Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општина," број 7/08), Скупштина општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 27.
децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Туристичке организације општине Мајданпек за
2017. годину, који је усвојио УО Туристичке
организације општине Мајданпек, Одлуком број:
107-2/2016 од 08.12.2016.године.
II
Финансијски
план
Туристичке
организације
општине
Мајданпек,
са
програмским делом, је саставни део Одлуке о
буџету општине Мајданпек за 2017. годину (
Раздела 13, Главе 1, Програмске класификације
– 1502, Програма 4- Развој туризма).
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општинe Мајданпек ".
IV
Решење доставити:
- Туристичкој организацији општине
Мајданпеку
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 24 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
________
1483
На основу члана 12. Закона о јавним
службама
(″Службени
гласник
Републике
Србије″, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и
83/14), члана 18. и члана 39. тачка 22. Статута
општине Мајданпек ("Службени лист општина,"
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на

29. децембар 2016.

седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада
Центра за социјални рад у Мајданпеку за 2017.
годину, број 551-2455 од 25.11.2016. године, који
је предложила директорка, а усвојио Управни
одбор Центра за социјални рад Одлуком број:
551-2509/2 на седници одржаној 28.11.2016.
године.
II
Финансијски и програмски план Центра
за социјални рад у Мајданпеку за 2017. годину је
саставни део Одлуке о буџету општине
Мајданпек за 2017. годину.
III
Ово решење објавити у "Службеном
листу општинe Мајданпек ".
IV
Решење доставити:
- Центру за социјални рад у Мајданпеку
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове
- архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 25 од 27.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
________
1484
На основу члана 39. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек,"
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје
се
сагласност
на
Програм
пословања
Друштва
са
ограниченом
одговорношћу "Бизнис инкубатор" Мајданпек за
2017. годину, који је предложио директор (број:
208-11/2016 од 28.11.2016. године).
II
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек ".
III
Решење доставити:
- Друштву са ограниченом одговорношћу
"Бизнис инкубатор" Мајданпек,
Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 42 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славиша Божиновић, с.р.
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_________
1485
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, на основу члана 69. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07), као и
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа
за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије ''Мајданпек'' Мајданпек
I
Даје се сагласност на Статут Јавног
комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек''
Мајданпек који је донео Надзорни одбор овог
јавног предузећа дана 20. октобра 2016. године,
под бројем 682/2016.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 43 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.
__________
1486
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, на основу члана 69. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07), као и
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног
предузећа за стамбене услуге Мајданпек
I
Даје се сагласност на Статут Јавног
предузећа за стамбене услуге Мајданпек који је
донео Надзорни одбор овог јавног предузећа
дана 12. октобра 2016. године, под бројем
58/2016.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 44 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

29. децембар 2016.

Славиша Божиновић, с.р.
__________
1487
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, на основу члана 69. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07), као и
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног
предузећа за грађевинско земљиште
и путеве Мајданпек
I
Даје се сагласност на Статут Јавног
предузећа за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек који је донео Надзорни одбор овог
јавног предузећа дана 13. октобра 2016. године,
под бројем 716.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број:023 - 45 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.
__________
1488
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, на основу члана 69. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07), као и
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног
предузећа за комуналне услуге ''Доњи
Милановац'' Доњи Милановац
I
Даје се сагласност на Статут Јавног
предузећа
за
комуналне
услуге
''Доњи
Милановац'' Доњи Милановац који је донео
Надзорни одбор овог јавног предузећа дана 13.
децембар 2016. године, под бројем 671.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 46 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.
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__________
1489
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27.12.2016. године, на
основу члана 69. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број
15/16), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 129/07), као и члана 39.
став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног
предузећа за комуналне услуге '''Водовод''
Мајданпек
I
Даје се сагласност на Статут Јавног
предузећа за комуналне услуге ''Водовод''
Мајданпек који је донео Надзорни одбор овог
јавног предузећа дана 29. септембра 2016.
године, под бројем 1580.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 – 47 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић,с.р.
__________
1490
На основу члана 14. Закона о
библиотечко-информационој
делатности
(''Службени гласник Републике Србије'', број
52/11), члана 81. Закона о култури ("Службени
гласник Републике Србије", број 72/09, 13/16 и
30/16), члана 4. Закона о јавним службама
("Службени гласник Републике Србије", број
42/91, 71/94, 79/05 - други закон, 81/05 - други
закон и 83/05 - исправка други закон), члана 20.
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/14)
и члана 39. став 1. тачка 9) Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
о измени оснивачког акта Народне
библиотеке Мајданпек
Члан 1.
У Одлуци о измени оснивачког акта
Народне библиотеке Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 23/16) у члану 17. став
12. речи "најмање пет година" замењују се
речима "најмање три године".
Члан 2.

29. децембар 2016.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном
листу
општине Мајданпек".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 022 - 9/1 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1491
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, на основу члана 39. став 1. тачка 10)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), члана 18.
Уговора о изменама Уговора о оснивању
Друштва са ограниченом одговорношћу за развој
туризма ''Добродошли у Лепенски Вир'' од 21.
августа 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о одређивању представника општине
Мајданпек као члана друштва у Скупштину
друштва за развој туризма ''Управљач
туристичког простора Лепенски Вир''
I
Као представници општине Мајданпек
као члана друштва, у Скупштину друштва за
развој туризма ''Управљач туристичког простора
Лепенски Вир'', одређује се Гордана Николић и
Миомир Ралевић, обоје из Мајданпека.
II
Даном доношења овог решења престају
да важе решења Скупштине општине Мајданпек,
број 06-54/9-1 од 14.10.2011. године и 06-75/6-19
од 13.10.2013. године.
III
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
IV
Решење
доставити:
именованима,
Министарству финансија и привреде и архиви
СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 65/9-1 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1492
На основу члана 32. став 2. тачка 9)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07), као и
члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'',
број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Фондације за локални
економски развој општине Мајданпек
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I
Разрешава се Верица Човић досадашње
дужности члана Управног одбора Фондације за
локални економски развој општине Мајданпек.
II
Именује се Градиша Мартиновић за
члана Управног одбора Фондације за локални
економски развој општине Мајданпек.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
IV
Решење
доставити:
именованима,
Фондацији за локални економски развој општине
Мајданпек и архиви СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 65/9-2 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1493
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, на основу члана 39. став 1. тачка 10)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08) члана 24. став 3.
Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 15/16), донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за комуналне услуге
''Водовод'' Мајданпек
I
РАЗРЕШАВА СЕ Тихомир Тодоровић,
дипломирани економиста из Мајданпека, даљег
вршења дужности директора Јавног предузећа
за комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ЈП за
комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек и архиви
СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 65/9-3 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
__________
1494
Скупштина општине Мајданпек, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, на основу члана 39. став 1. тачка 10)
Статута општине Мајданпек (''Службени лист
општине Мајданпек'', број 7/08), члана 24. став 3.

29. децембар 2016.

и члана 52. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број
15/16), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за комуналне услуге
''Водовод'' Мајданпек
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Небојша Зарков, технолог
из Мајданпека, за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за комуналне услуге ''Водовод''
Мајданпек, до доношења одлуке о именовању
директора по конкурсу, а најдуже до годину
дана.
II
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Мајданпек''.
III
Решење доставити: именованом, ЈП за
комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек и архиви
СО Мајданпек.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 65/9-4 од 27. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић, с.р.
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