СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Број 3.

26. јануар 2015. године

Година 32

1.
На основу Закључка Привременог органа број
06-8-4/2015-I од 16.01.2015. године,
Начелник Општинске управе општине Лучани,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Радне групе за припрему
Програма рационализације јавне управе у
општини Лучани
1. Образује се Радна група за припрему
Програма рационализације јавне управе у
општини Лучани (у даљем тексту: Радна група).
2. У Радну групу именују се:
1) Загорка Мирковић, дипломирани економиста, запослена у Општинској управи
општине Лучани, која руководи Радном групом;
2) Домка Митровић, дипломирани економиста, запослена у Општинској управи
општине Лучани;
3) Вера Караџић, дипломирани правник,
запослена у Општинској управи општине
Лучани;
4) Весна Милетић, дипломирани правник, запослена у ЈП „Дирекција за изградњу
општине Лучани“ Лучани;
5) Марија Славковић, дипломирани правник, запослена у ЈУ „Центар за културу и спорт
општине Лучани“ Гуча.
2. Задатак Радне групе је да припреми
нацрт Програма рационализације јавне управе у
општини Лучани.
3. У циљу испуњења задатка Радна група
ће извршити анализу постојећег стања и
утврдити могућност за оптимизацију, односно
рационализацију јавне управе у општини
Лучани у 2015. години, тако да трошкови
запослених буџетирани за другу половину 2015.
године буду умањени по овом основу за 5% у
односу на процењену реализацију буџета у 2014.
години, што би, према процени Министарства
државне управе управе и локалне самоуправе,
требало да се постигне умањењм броја
запослених у јулу 2015. године за око 6,5% у
односу на крај 2013. године.
4. У раду Радна група ће се придржавати
препоруке Министарства државне управе управе
и локалне самоуправе број 021-02-274/2014-07
од 04.12.2014. године и позитивних прописа који
уређују материју запошљавања и максималан
број запослених у јавној управи, водећи рачуна

да евентуално смањење броја запослених на
нивоу општине Лучани неће довести до
умањења
делотворности
рада
појединих
буџетских корисника у општини Лучани на које
се ова рационализација односи, као и да ће иста
резултирати изменама одлука о организацији и
Правилника о унутрашњој организацији и
ситематизацији
радних
места
буџетских
корисника.
5. У раду Радне групе, ради пружања
стручне помоћи, могу учествовати представници
буџетских корисника на које се рационализација
односи.
6. Рок за припрему и израду нацрта
плана је 10. фебруар 2015. године.
7. Стручне и админстративно-техничке
послове за потребе Радне групе обавља
Општинска управа општине Лучани.
8. Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
У Лучанима, 26.01.2015. године,
број 06-8-4-2/2015- I
Начелник Општинске управе
Јован Ковачевић, с.р.
----------------------------------------------------------------С А Д Р Ж А Ј
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Страна
1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ
ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРОГРАМА
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ
У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ......................
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Издаје и штампа: Скупштина општине Лучани,
одговорни уредник Милијанка Пантелић, Шеф
Одељења за скупштинске послове и месну
самоуправу Општинске управе општине Лучани,
телефон 032/515 0613, текући рачун број: 840742351843-94 - Приходи општинских органа управе
-----------------------------------------------------------------------

