СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Година 12.

31. децембар 2015. године

Број 10.

На основу члана 6. Закона о
начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору (“Службени
гласник РС”, бр. 68/2015) и члана 2.
Одлуке о максималном броју запослених
на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему
Аутономсне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2015.
годину (“Службени гласник РС”, бр.
101/2015) и члана 36. Статута Општине
Рековац (“Службени гласник општине
Рековац”, бр. 47/08, 54/09 и 07/15),
Скупштина општине Рековац на 31.
седници одржаној дана
30.12.2015.
године, усвојила је

3. Предшколска установа „Милоје
Милојевић“...............................................27
4. Фонд за развој пољопривреде...............4
5. Народна библиотека „др Милован
Спасић“.......................................................5
6. Канцеларија за локални економски
развој...........................................................2
7. ЈУ Спортска организација.....................2
8. ЈУ Културни центар...............................1
9. ЈУ Туристичка организација.................1
10. ЈУ Дом Културе Рековац.....................1
11. ЈП Дирекција за урбанизам и
изградњу.....................................................1
12. ЈП Главеја...........................................16
13. ЈП Друмски превоз путника.............12
14. ДОО Каменолом Драча.....................19
15. Центар за социјални рад......................4

О Д Л У К У
О максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне
самоуправе општине Рековац за 2015.
годину

3. Актом о унутрашњем уређењу и
систематизацији
радних
места
у
организационим облицима не може се
утврдити већи број запослених од
максималног броја запослених одређеног
овом одлуком.

1. Овом Одлуком одређује се максимални
број запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе општине
Рековац за календарску 2015. годину.

4. Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Рековац.

2. Максимални број запослених у на
неодређено време у систему локалне
самоуправе општине Рековац јесте 140 и
то у:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 1-03/15-01, дана: 30.12.2015. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

1. Општинска управа...............................44
2. Постављена лица у органима локалне
самоуправе……………..............................1

Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 130. и члана
137. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник РС”, број
107/05), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”,број 129/07),
члана 36. став 1. тачка 9. Статута
општине Рековац (“Службени гласник
општина Рековац, број 46/08, 50/08 и
07/15), члана
25. Статута Дома
здравља Рековац од 26.01.2007.
године („Сл. гл. општине Рековац“ бр.
35/07) и члана 103. Пословника
Скупштине
општине
Рековац
(“Службени
гласник
општине
Рековац”, број 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 31.
седници одржаној дана 30.12.2015.
године, донела је

На основу члана 64. Закона о
јавној својини („Службени гласник
РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014),
члана 1. Уредбе о евиденцији
непокретности у јавној својини
(„Службени гласник РС“ бр.70/2014,
19/2015), члана 1. Правилника о
номенклатури
нематеријалних
улагања и основних средстава са
стопама амортизације (“Сл. лист СРЈ”
бр.17/97, 24/2000), члана 62. Статута
општине Рековац (''Сл. Гласник РС'',
број 46/08 и 50/08), Општинско веће
општине Рековац на 73. седници
одржаној дана 14.12.2015. године,
доноси
ОДЛУКУ
о измени и допуни Правилника о
процени тржишне и
књиговодствене вредности имовине
у јавној својини општине Рековац

РЕШЕЊЕ
о именовању председника
Управног одбора Дома здравља
Рековац

Члан 1.
I
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Милисав
Вуловић мед. тех. из Крагујевца за
председника Управног одбора Дома
здравља Рековац.

У Правилнику о процени
тржишне и књиговодствене вредности
имовине у јавној својини општине
Рековац, у члану 5 . Правилника иза
тачке додају се речи: „ и Елемената
за утврђивање квалитета објекта
прописаних Правилником о начину
утврђивања
основице пореза на
имовину на права на непокретности
(„Сл.гл. РС „ , бр. 28/01,45/04 и 27/1) .

II
Ово Решење ступа на снагу
даном доношења и објавиће се у
Службеном
гласнику
општине
Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-74/15-01, дана: 30.12.2015. год.

Елементи
за
утврђивање
квалитета су саставни део овог
Правилника.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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1. Горан Јевтић, члан задужен за
енергетику, телекомуникације и
минералне сировине
2. Младен Павловић, члан задужен
за путна инфраструктура Месних
Заједница
3. Иван Поповић, члан задужен за
комуналне делатности и заштиту
животне средине

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу
даном доношења и објавиће се
у
Службеном
гласнику
општине
Рековац“.
Општинско веће општине Рековац
Број: 401-890/15-04, дана 14.12.2015.год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Предраг Ђорђевић с.р.

Скупштина општине :
1. Председник скупштине
2. Секретар скупштине

На основу члана 29. Закона о
одбрани („Сл. гласник РС“, бр.
116/2007, 88/2009, 88/2009 – др.
Закон, 104/2009 – др. закон и
10/2015), члана 82. Закона о војној,
радној и материјалној обавези („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2009 и 95/2010),
члана 62. Статута општине Рековац
(''Сл. Гласник РС'', број 46/08 и 50/08),
и члана 5. Пословника о раду
Општинског већа општине Рековац
(«Сл. гласник општине Рековац», број
17/05) Општинско веће је на својој
74. седници, која је одржана
24.12.2015. године, доноси

Начелник општинске управе и сви
запослени на неодређено време у
Општинској управи општине Рековац
по Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Општинској управи општине
Рековац.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу
даном доношења и објавиће се у
Службеном
гласнику
општине
Рековац.

ОДЛУКУ
Општинско веће општине Рековац

Члан 1.

Број: 82-17/15-04, дана: 24.12.2015. год.

У условима ванредног или ратног
стања настављају са радом:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Предраг Ђорђевић с.р.

- Председник општине
- Заменик Председника општинe
- Општинско Веће:
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По сравњењу
са изворним
текстом Одлуке о Програму пословања
предузећа за 2016. годину ЈП „Главеја“
Рековац
коју је донела Скупштина
општине Рековац на 30. седници
одржаној дана 25.12.2015. године, број
023-14/2015-01, а због техничке грешке,
сходно члану 116. Статута општине
Рековац („Службени гласник општине
Рековац“, бр. 46/08 и 50/08) и члана 114.
Пословника Скупштине општине Рековац
(„Службени гласник општине Рековац“,
бр. 47/08 и 54/09), Скупштина општине
Рековац
дана
31.12.2015. године,
објављује

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се Службеном
гласнику општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 023-14/15-01 дана: 25.12.2015. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

По сравњењу
са изворним
текстом Одлуке о Програму пословања
предузећа за 2016. годину ЈП „Дирекције
за урбанизам и изградњу“ Рековац коју
је донела Скупштина општине Рековац на
30. седници одржаној дана 25.12.2015.
године, број 023-15/2015-01, а због
техничке грешке, сходно члану 116.
Статута општине Рековац („Службени
гласник општине Рековац“, бр. 46/08 и
50/08) и члана 114. Пословника
Скупштине
општине
Рековац
(„Службени гласник општине Рековац“,
бр. 47/08 и 54/09), Скупштина општине
Рековац
дана
31.12.2015. године,
објављује

ИСПРАВКУ
Одлуке о Програму пословања
предузећа за 2016. годину ЈП „Главеја“
Рековац

Тако да изворни текст Одлуке
треба да гласи:

ОДЛУКА
О Програму пословања предузећа и
план јавних набавки за 2016. годину
ЈП „Главеја“ Рековац

ИСПРАВКУ
Одлуке о Програму пословања
предузећа за 2016. годину ЈП
„Дирекције за урбанизам и изградњу “
Рековац

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања предузећа и план јавних
набавки за 2016. годину ЈП „Главеја“
Рековац

Тако да изворни текст Одлуке
треба да гласи:
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(„Службени гласник општине Рековац“,
бр. 47/08 и 54/09), Скупштина општине
Рековац
дана 31.12.2015. године,
објављује

ОДЛУКА
О Програму пословања предузећа и
план јавних набавки за 2016. годину
ЈП „Дирекције за урбанизам и
изградњу“ Рековац

ИСПРАВКУ
Одлуке о Програму пословања
предузећа за 2016. годину ЈП „Друмски
превоз путника “ Рековац

I
Тако да изворни текст Одлуке
треба да гласи:

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања предузећа и план јавних
набавки за 2016. годину ЈП „Дирекције за
урбанизам и изградњу“ Рековац

ОДЛУКA
О Програму пословања предузећа и
план јавних набавки за 2016. годину
ЈП „Друмски превоз путника“ Рековац

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

I
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 023-15/15-01 дана: 25.12.2015. год.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања предузећа и план јавних
набавки за 2016. годину ЈП „Друмски
превоз путника“ Рековац

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

II
По сравњењу
са изворним
текстом Одлуке о Програму пословања
предузећа за 2016. годину ЈП „ Друмски
превоз путника “ Рековац коју је донела
Скупштина општине Рековац на 30.
седници одржаној дана 25.12.2015.
године, број 023-13/2015-01, а због
техничке грешке, сходно члану 116.
Статута општине Рековац („Службени
гласник општине Рековац“, бр. 46/08 и
50/08) и члана 114. Пословника
Скупштине
општине
Рековац

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се Службеном
гласнику општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 023-13/15-01 дана: 25.12.2015. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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