Службени гласник општине Рековац број 6/2017

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Година 14.

22. јул 2017. године

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др закон и 101/16 др закон), члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору (“Службени гласник РС”,
бр. 68/2015 и 81/16 – одлука УС) и члана 2.
Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017. годину
(“Службени гласник РС”, бр. 61/17) и члана
36. Статута Општине Рековац (“Службени
гласник општине Рековац”, бр. 47/08, 54/09
и 07/15), Скупштина општине Рековац на
15. седници одржаној дана 22.08.2017.
године, донела је

-

III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном
гласнику општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 112-11/17-01, дана 22.08.2017. год
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

I
Овом
Одлуком
одређује
се
максималан број запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе
општине Рековац за календарску 2017.
годину.
Максималан број запослених на
неодређено време у систему локалне
самоуправе општине Рековац је 119 и то у:

-

ЈУ Туристичка организација ………….1
ЈП ,, Главеја,, ………………………….14
ЈП Друмски превоз путника ………....9
ДОО Каменолом ,,Драча,, ……………16
Центар за социјални рад …………...….3

II
Актом о унутрашњем уређењу и
систематизацији
радних
места
у
организационим облицима не може се
утврдити
већи
број
запослених
од
максималног броја запослених одређених
овом Одлуком.

ОДЛУКУ
о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне
самоуправе општине Рековац за 2017.
годину

-

Број 6.

На основу члана 46. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ 15/16), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гл. РС“ бр. 129/07 и 83/14 –
др. закон и 101/16 - др закон), члана 36. став
1. тачка 9. Статута општине Рековац („Сл. гл.
општине Рековац“ бр. 46/08, 50/08 и 7/15) и
члана 103. став 1. Пословника Скупштине
општине Рековац („Сл. гл. општине Рековац“
бр. 47/08 и 54/09), Скупштина општине
Рековац на 15. седници одржаној дана
22.08.2017. године донела је

Општинска управа …………………...43
Постављена лица у органима локалне
самоуправе …………………………..…1
Предшколска
установа
,,Милоје
Милојевић,, …………………………...24
Народна библиотека ,,Др Милован
Спасић,, ………………………………...6
ЈУ Спортска организација ……………1
ЈУ Културни центар …………………..1
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РЕШЕЊЕ
О именовању вршиоца дужности
директора ЈП „Друмски превоз путника“
Рековац

РЕШЕЊЕ
О разрешењу директора ЈП „Друмски
превоз путника“ Рековац

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Анђелић
дипл. машински инжењер из Рековца за
вршиоца дужности директора ЈП „Друмски
превоз путника“ Рековац, на период од
годину дана.

I
РАЗРЕШАВА СЕ директор ЈП
„Друмски превоз путника“ Рековац, Драган
Анђелић дипл. машински инжењер из
Рековца, због истека периода на који је
именован.
II

II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном
гласнику општине Рековац.

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном
гласнику општине Рековац.

Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 52. став 1. – 5.
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“ 15/16) и члану 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Рековац („Сл. гл. општине
Рековац“ бр. 46/08, 50/08 и 7/15). Чланом 52.
Закона о јавним предузећима, прописано је
да вршилац дужности директора може се
именовати до именовања директора јавног
предузећа по спроведеом јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца
дужности директора не може бити дужи од
једне године, а исто лице не може бити два
пута именовано за вршиоца дужности
директора.
Драган Анђелић дипл. машински
инжењер из Рековца испуњава услове
предвиђене чланом 25. Закона о јавним
предузећима.
Вршилац дужности директора има
сва права, обавезе и овлашћења директора
која има директор јавног предузећа.
На
основу
напред
наведеног,
Скупштина општине Рековац, донела је
решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-41/17-01 дана: 22.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ 15/16),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гл. РС“ бр. 129/07 и 83/14
– др. закон и 101/16 - др закон), члана 36.
став 1. тачка 9. Статута општине Рековац
(„Сл. гл. општине Рековац“ бр. 46/08, 50/08
и 7/15) и члана 103. став 1. Пословника
Скупштине општине Рековац („Сл. гл.
општине Рековац“ бр. 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 15.
седници одржаној дана 22.08.2017. године
донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-42/17-01 дана: 22.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ бр.
129/07 и 83/14 - др закон и 101/16 - др
закон), члана 36. Закона о јавним
предузећима („Сл. гл. РС“ бр. 15/16), члана
36. став 1. Статута општине Рековац („Сл.
гл. општине Рековац“ бр. 46/08, 50/08 и
7/15) и члана 103. став 1. Пословника
Скупштине општине Рековац („Сл. гл.
општине Рековац“ бр. 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 15.
седници одржаној дана 22.08.2017. године
донела је

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се Службеном
гласнику општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 111-07/17-01, дана: 22.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

На основу члана 32. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ бр. 129/07
и 83/14 – др закон и 101/16 - др закон), члана
34. Закона о јавним предузећима („Сл. гл.
РС“ 15/16), члана 36. став 1. Статута
општине Рековац („Сл. гл. општине Рековац“
бр. 46/08, 50/08 и 7/15) и члана 103. став 1.
Пословника Скупштине општине Рековац
(„Сл. гл. општине Рековац“ бр. 47/08 и
54/09), Скупштина општине Рековац на 15.
седници одржаној дана 22.08.2017. године
донела је

ОДЛУКУ
О спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног
предузећа „Друмски превоз путника“
Рековац
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак
спровођења јавног конкурса
за избор
директора Јавног предузећа „Друмски
превоз путника“ Рековац са седиштем у
Рековцу, улица Краља Петра I бр. 46, ПИБ:
107833042, Матични број: 20879904.

ОДЛУКУ
О образовању Комисије за спровођење
јавног конкурса за избор директора
Јавног предузећа „Друмски превоз
путника“ Рековац

Члана 2.
Директора
Јавног
предузећа
„Друмски превоз путника“ Рековац именује
оснивач, Скупштина општине Рековац, на
период од 4 године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
именовања коју чине председник и 4 члана
коју именује оснивач Јавног предузећа у
складу са чланом 34. Закона о јавним
предузећима.

I
Образује се Комисија за спровођење
јавног конкурса за избор директора Јавног
предузећа „Друмски превоз путника“
Рековац у саставу:
1. Слађан Јаковљевић из Белушића,
председник,
2. Милан Ђорђевић из Рековца, члан,
3. Срећко Станковић из Крагујевца, члан,
4. Дејан Михајловић из Рековца, члан,
5. Мирјана Миловановић из Крагујевца,
члан.

Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу објављује
се у Службеном гласнику Републике Србије
и у најмање једним дневним новинама које
се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије, као и на интернет
страници општине Рековац.
Рок за објављивање огласа из става
1. ове Одлуке у Службеном гласнику
Републике Србије, не може бити дужи од
осам дана од дана доношења ове Одлуке.

II
Задатак Комисије је да спроведе
јавни конкурс за избор директора Јавног
предузећа „Друмски превоз путника“
Рековац, чији је оснивач Скупштина
општине Рековац, у складу са Одлуком о
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спровођењу јавног конкурса за избор
директора и Закона о јавним предузећима и
Оснивачу – Скупштини општине Рековац,
достави ранг листу са највише три
кандидата, која су са најбољим резултатом
испунила мерила за избор директора ЈП
„Друмски превоз путника“ Рековац, заједно
са записником о спроведеном јавном
конкурсу.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се Службеном
гласнику општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 021-04/2017-01 дана: 22.08.2017. год.

III

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се Службеном
гласнику општине Рековац.

На основу члана 32. став 1. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07 и 83/14 – др закон и 101/16 др закон), члана 36. став 1. Статута општине
Рековац («Службени гласник општине
Рековац» број 46/08, 50/08 и 7/15) и члана
103. Пословника Скупштине општине
Рековац («Службени гласник општине
Рековац» број 47/08 и 54/09), Скупштина
општине Рековац на 15. седници одржаној
дана 22.08.2017. године, усвојила је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-43/17-01, дана: 22.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07 и 83/14 – др закон
и 101/16 - др закон), члана 36. став 1. тачка
8. Статута општине Рековац („Службени
гласник општине Рековац“ број 46/08, 50/08
и 7/15) и члана 103. Пословника Скупштине
општине Рековац („Службени гласник
општине Рековац“ број 47/08), Скупштина
општине Рековац на 15. седници одржаној
дана 22.08.2017. године, донела је

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
одбране од поплава за водотоке I I реда на
територији општине Рековац за 2017
годину
I
УСВАЈА СЕ Оперативни план
одбране од поплава за водотоке I I реда на
територији општине Рековац за 2017. годину.
II
Изворни текст Оперативног плана
одбране од поплава за водотоке I I реда на
територији општине Рековац за 2017. годину,
саставни је део овог акта.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на измене и допуне
Финансијског плана са Планом јавних
набавки Народне библиотеке „Др
Милован Спасић“ Рековац за 2017.
годину.

III
Оперативни план одбране од поплава
за водотоке I I реда на територији општине
Рековац за 2017. годину, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
Службеном гласнику општине Рековац.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и
допуне Финансијског плана са Планом
јавних набавки Народне библиотеке „Др
Милован Спасић“ Рековац за 2017. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 217-11/17-01 дана: 22.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/2007 и 83/2014 – др. закон и
101/16 - др закон) закон Општег плана
за одбрану од поплава за одбрану од
поплава за период од 2012. до 2018.
године („Сл. гласник РС“ број 23/2012),
члан 38. Статута општине Рековац
(„Сл. гласник општине Рековац“ број
46/08 50/08 и 7/15) и Мишљења ЈВП
„Србијаводе“ Београд, Водопривредни
центар „Морава“ Ниш број 02-07-2595/3
од 03.05.2017. године Скупштина
општине Рековац
на 15. седници
одржаној дана
22.08.2017. године
доноси

2. Организацији одбране од поплава
3. Евидинтирање поплавних догађаја
4. План комуникација учесника у одбрани
5. Друго потребно за смањење ризика од
поплава
1. Мере и радови на одржавању, санацији и
реконструкцији заштитних објеката и на
одржавању водотокова из локалних
оперативног плана

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И РАДОВА
НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД
ПОПЛАВА У 2017. ГОДИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
РЕКОВАЦ

У 2017 години предвиђају се следеће
мере и радови:

Годишњи програм мера и радова
на смањењу ризика од поплава утврђују
се мере и радови које ће се предузети у
2017. години на територији општине
Рековац у циљу смањења ризика од
поплава.
За предвиђене мере и радове
потребна средства мог да се обезбеде из
буџета општине Рековац, буџета
Републике Србије, донације и других
извора у складу са законом.
Годишњи програм мера и радова
на смањењу ризка од поплава садржи:
1. Мере и радове на одржавању, санацији
и реконструкцији заштитних водних
објеката и на одржавање водотокове из
локалног оперативног плана
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Опис деонице која
је изложена
плављењу
Угрожена
три
домаћинства поред
моста,
основна
школа
"Светозар
Марковић"
у
Рековцу

Радови на уређењу
водотокова

Износ и извор
финансијских средстава

Саниран је канал
за
атомосферску воду поред
пута до Дуленке у Рековцу
дужине око 400 метара

Вредност
радова
и
израда
пројектне
документације је 70.000
динара. Средства су из
општинског буџета.

Чишћење канала у насељу
Течић
у дужини од 200
метара,

Вредност радова 90.000
динара.
Средства
су
из
општинског буџета.

Чишћење, пропуста, канала у
насељу Течић у дужини од
200 метара,

Радове изводио ПЗП
Крагујевац,
вредност
радова 55000 динара
Средства Републичког
буџета.

Радови на уређењу
водотокова

Износ и извор
финансијских средстава

Поток у Ратковићу

Реконструкција и санација
пропуста у Ратковићу на путу
ка гробљу.

Дуленка , вода првог
реда у Рековцу

Реконструкција и санација
моста на реци Дуленки у
Рековцу на путу
према
Јагодини, Белушићу
Реконструкција
замена
пропуста у центру села

Вредност
радова
300.000 динара.
Средства
су
из
општинског буџета.
Средства из општинског
буџета.

Назив водотока
Канал (водоток 2.реда)
у
Рековцу
ул.
Карађорђева

Канал (водоток 2.реда)
у Белушићу.

Канал (водоток 2.реда)
у насељу Течић.

Угрожено је
домаћинства

Назив водотока

Опис деонице која
је изложена
плављењу
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Поток у Доброселици.
водоток другог реда.

из

Оперативним планом за одбрану
од поплава у 2017. години наведини су
органи, организације и правна лица која
се ангажују у случају поплава.

За радове наведене у табели поступак
Јавне набавке спроводи надлежно
Одељење Општинске управе Рековац.
2. Организација одбране од поплава

Средства
су
општинског буџета.

3. Евидентирање поплавних догађаја

Одбраном
од
поплава
руководи
Општински штаб за ванредне ситуације.

Прикупљају се подаци који се
односе на пролблематику угрожености и
заштите насељених места, важнијих
саобраћајница,
привредних
и
пољопривредних
објеката,
јавних
објеката, обрадивих површина и др.

Штаб је формирао стручно
оперативни тим за одбрану од поплава,
поверенике и заменике у за насељена
места на територији општине Рековац
чија
су
задужење
наведена
у
Оперативном плану за одбрану од
поплава у 2017. години.

Прикупљени подаци су од значаја
за планирање мере и радова на смањењу
ризика од поплава, благовремену најаву
непосредне опасности од поплава, као и
6

Службени гласник општине Рековац број 6/2017
за ефикасно спровођење мера и радова
на смањењу штете и отклањању
последица, од поплава.
Подаци се достављају лицу које
је задужено за кординацију рада
Општинског
штаба
за
ванредне
ситуације који систематизује и обрађује
податке за потребе општинског штаба
за ванредне ситуације.

САДРЖАЈ

Одлука о максималном броју
запослених на неодређено време у
систему
локалне
самоуправе
општине
Рековац
за
2017.
годину...................................................1
Решење о разрешењу директора ЈП
“Друмски
превоз
путника“
Рековац................................................2
Решење о именовању вршиоца
дужноси директора ЈП “Друмски
превоз путника“ Рековац.................2
Одлука о спровођењу јавног
конкурса за избор директора ЈП
“Друмски
превоз
путника“
Рековац................................................3
Одлука о именовању Комисије за
спровођење конкурса за избор
директора ЈП “Друмски превоз
путника„ Рековац..............................3
Одлука о давању сагласноси на
измене и допуне Финансијског
плана са Планом јавних набавки
Народне библиотеке „др Милован
Спасић“
Рековац
за
2017.
годину...................................................4
Одлука о усвајању Оперативног
плана одбране од поплава за
водотоке другог реда на територији
општине
Рековац
за
2017.
годину...................................................4
Годишњи програм превентивних
мера и радова на смањењу ризика
од поплава у 2017. години на
територији општине Рековац..........5

4. План комуникације учесника у одбрани
од поплава
Одбрана од поплава спроводи се као
редовна и ванредна одбрана од поплава
а о потреби проглашења ванредне
ситуације
одлучује
председник
општине.
Оперативним планом за 2017
годину као критеријуми за проглашење
одбране од поплава одређена је
хидролошка и метеорлошка прогноза
меродавне кише у односу на степен
засићености тла и очекиваних водостаја
на рекама.
Када су испуњени
наведени
критеријуми проглашава се ванредна
одбрана
од поплава и обезбеђује
дежурство у трајању од 24 часа. О
стању на терену обавештава се
кординатор одбране од поплава који
даље обавештава Општински штаб за
ванредне ситуације.
5. Завршне одредбе

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
РЕКОВАЦ

Овај Програм мера и радова на
смањењу ризика од поплава у 2017.
години саставни је део Оперативног
плана одбране од поплава за водотоке 2.
реда на територији општине Рековац за
2017. годину.
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Општинска управа Општине Рековац
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