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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» 129/07 и 83/14 – др 

закон), члана 11. и 36. Статута 

општине Рековац («Службени 

гласник општине Рековац» бр. 46/08, 

50/08 и 7/15) и члана 103. Пословника 

Скупштине општине Рековац 

(«Службени гласник општине 

Рековац» бр. 47/08 и 54/09), 

Скупштина општине Рековац на 6. 

седници одржаној дана 14.10.2016. 

године, донела је 

 
  

О Д Л У К У 

 О додели награда и признања 

општине Рековац, поводом дана 

општине   

- 17. октобар – Дан ослобођења 

Левча 

 

 

I 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ПЛАКЕТА 

општине Рековац: 

 

- професору доктору Петру 

Веселиновићу – за допринос развоју и 

промоцији општине Рековац  

- професору доктору Божину 

Влашковићу- за допринос развоју и 

промоцији општине Рековац  

- професору доктору Радивоју 

Николићу- за допринос развоју и 

промоцији општине Рековац  

- пофесору доктору Момчилу 

Милорадовићу - за допринос развоју и 

промоцији општине Рековац.  

 

I I 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ 
ЗАХВАЛНИЦА општине Рековац: 

  

 Додељује се Захвалница и 

новчана награда у износу од 20.000 

динара: 

 

- Јовани Томић - ђак генерације ОШ 

„Светозар Марковић“ - за постигнуте 

резултате у основном образовању и 

васпитању 

- Теодори Маринковић - носилац 

Дипломе Вук Караџић ОШ „Светозар 

Марковић“ - за постигнуте резултате 

у основном образовању и васпитању 

- Вељку Милановић – вишеструко 

награђиваног ученика на 

републичким такмичењима ОШ 

„Душан Поповић“ - за постигнуте 

резултате у основном образовању и 

васпитању 

- Јанку Вукићевић - ђак генерације 

ОШ „Душан Поповић“ - за 

постигнуте резултате у основном 

образовању и васпитању 

 

Додељује се Захвалница: 

 

- Центру за социјални рад општине 

Рековац, 

- Полицијској станици Рековац, 

      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
             Година 13.                                                        14.  октобар  2016.  године                                                            Број 12. 
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- Дому здравља Рековац, 

- Народној библиотеци „др Милован 

Спасић“ Рековац, 

- Милану Петровићу из Вукмановца, 

за допринос и развој у сточарству, 

- СЗТУР „Три брата“ Рековац. 

 

I I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у  

Службеном гласнику општине 

Рековац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 17-03/16-01 дана: 14.10.2016. год. 

 

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), 

члана 36. 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 6. 

седници одржаној дана 14.10.2016. 

године донела је: 

 

О Д Л У К У 

О спровођењу јавног конкурса за 

избор директора Јавног  

предузећа „Главеја“ Рековац 

 

Члан 1. 

 

        Овом Одлуком покреће се 

поступак спровођења јавног конкурса  

за избор директора Јавног предузећа 

„Главеја“ Рековац са седиштем у 

Рековцу, улица Краља Петра I бр. 46, 

ПИБ: 108771473,  Матични  број: 

21063975. 

 

Члана 2. 

 

        Директора Јавног предузећа 

„Главеја“ 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.  

 

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. 

       

Члан 4. 

                                                                      

           Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се 

Службеном       гласнику општине 

Рековац.               

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 111-03/16-01, дана:14.10.2016. год. 

 

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), 

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 6. 

седници одржаној дана 14.10.2016. 

године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О образовању Комисије за 

спровођење јавног конкурса за 

избор директора Јавног предузећа 

„Главеја“ Рековац  

 

I 

 

Образује се Комисија за 

спровођење јавног конкурса за избор 

директора Јавног предузећа „Главеја“ 

Рековац у саставу: 

 

1. Живорад Теофиловић из Рековца, 

председник, 

2. Снежана Милојевић из Кавадара, 

члан, 

3. Лепосава Лековић из Крагујевца, 

члан, 

4. Вијолета Петковић из Драгова, 

члан, 

5. Драгана Поповић из Рековца, 

члан. 

 

I I 

 

 Задатак Комисије је да 

спроведе јавни конкурс за избор 

директора Јавног предузећа „Главеја“ 

Рековац, чији је оснивач Скупштина 

општине Рековац, у складу са 

Одлуком о 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 „Главеја“ Рековац, 

заједно са записником о спроведеном 

јавном конкурсу. 

 

I I I         
                                

           Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се 

Службеном       гласнику општине 

Рековац.     

           

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-165/16-01, дана:14.10.2016. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС”, број 129/07 и 83/14 – др. 

закон), члана 36. Статута општине 

Рековац («Сл. гл. општине Рековац» 

бр. 46/08, 50/08 и 7/15) и члана 103. 

Пословника Скупштине општине 

Рековац («Сл. гл. општине Рековац» 

бр. 47/08 и 54/09), Скупштина 

општине Рековац на 6. седници 

одржаној дана 14.10.2016. године 

донела је 
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О Д Л У К У 

О укидању  Буџетског фонда за 

заштиту животне средине  

 

Члан 1. 

Укида се Буџетски фонд за 

заштиту животне средине (у даљем 

тексту: Фонд)  ПИБ: 101283903,  МБ: 

07360738. 

  

Члан 2. 

Сва права, обавезе и имовину 

Фонда преузеће Општина Рековац.  

 

  

Члан 3. 

На основу ове Одлуке, 

извршиће се одјава ПИБ-а и 

Матичног броја.  

  

Члан 4. 

На основу ове Одлуке 

извршиће се брисање Фонда из 

регистра који води надлежни државни 

орган. 

 

Члан 5. 

О спровођењу ове Одлуке 

стараће се Општинска управа 

општине Рековац. 

  

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине 

Рековац. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 023-10/16-01, дана: 14.10.2016. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. 

гл. РС» број 129/07 и 83/14 – др 

закон), члана 36. став 1. Статута 

општине Рековац («Сл. гл. гласник 

општине Рековац» број 46/08, 50/08 и 

7/15) и члана 103. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Сл. 

гл. општине Рековац» број 47/08 и 

54/09), Скупштина општине Рековац 

на 6. седници одржаној дана 

14.10.2016.  године, усвојила  је 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  

превентивних мера и радова на 

смањењу ризика од поплава у 2016. 

години на територији општине 

Рековац  

 

I 

 УСВАЈА СЕ Годишњи 

програм превентивних мера и радова 

на смањењу ризика од поплава у 2016. 

години на територији општине 

Рековац. 

 

I I  

 Изворни текст Годишњег 

програма превентивних мера и радова 

на смањењу ризика од поплава у 2016. 

години на територији општине 

Рековац, саставни је део овог акта. 

 

I I I 

Годишњи програм 

превентивних мера и радова на 

смањењу ризика од поплава у 2016. 

години на територији општине 

Рековац, ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 217-48/16-01 дана: 14.10.2016. год 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС» број 129/07 

и 83/14 – 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 6. седници одржаној дана 

14.10.2016.  године, усвојила  је 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

одбране од поплава за водотоке I I 

реда на територији општине 

Рековац за 2016. годину 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Оперативни план 

одбране од поплава за водотоке I I 

реда на територији општине Рековац 

за 2016. годину. 

 

I I  

 Изворни текст Оперативног 

плана одбране од поплава за водотоке 

I I реда на територији општине 

Рековац за 2016. годину, саставни је 

део овог акта. 

 

I I I 

Оперативни план одбране од 

поплава за водотоке I I реда на 

територији општине Рековац за 2016. 

годину, ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рековац. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 217-49/16-01 дана: 14.10.2016. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                        

Горан Ђорђевић с.р. 

 

На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гл. РС», 

бр.129/07 и 83/14 – 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. 

Пословника Скупштине општине 

Рековац («Сл. гласник општине 

Рековац», бр. 47/08 и 54/09), 

Скупштина општина Рековац на 6. 

седници одржаној дана 14.10.2016. 

године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

o разрешењу координатора 

интерресорне комисије (ИРК) за 

праћење инклузивне наставе на 

територији општине Рековац 

 

 

 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Вијолета 

Петковић из Драгова, координатор 

интерресорне комисије (ИРК) за 

праћење инклузивне наставе на 

територији општине Рековац, на 

лични захтев, подношењем оставке. 

 

 

I I 

 

Ово Решење ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине 

Рековац.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-159/16-01, дана: 14.10.2016. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                      

Горан Ђорђевић с.р. 
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