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На основу члана 59. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 

83/2014 – др закон,101/2016 –др закон 

и 47/2018) и члана 88. став 1. Статута 

општине Рековац („Службени гласник 

општине Рековац“ бр. 10/18) и члана 

156. Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О општинској управи Општине 

Рековац 

 

I  Основне одредбе 

 

Члан 1. 

За вршење послова локалне 

самоуправе у Општини Рековац 

утврђених Уставом, Законом и 

Статутом општине Рековац, образује 

се Општинска управа Рековац (у 

даљем тексту: Општинска управа). 

 

Члан 2. 

Општинска управа: 

1. Припрема нацрте прописа и 

других аката које доноси Скупштина 

општине, Председник општине и 

Општинско веће; 

2. Извршава Одлуке и друга акта 

Скупштине општине, председника 

општине и Општинског већа; 

3. Решава у управном поступку у 

првом степену о правима и 

дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација у 

управним стварима из надлежности 

Општине; 

4. Обавља послове управног 

надзора над извршавањем прописа и 

других општих аката Скупштине 

општине; 

5. Извршава Законе и друге 

прописе чије је извршење поверено 

Општини; 

6. Води Законом прописане 

евиденције и стара се о њиховом 

одржавању; 

7. Обавља стручне и 

административно-техничке послове за 

потребе рада Скупштине општине, 

председника Општине и Општинског 

већа; 

8. Пружа помоћ месној заједници 

у обављању административно-

техничких и финансијско-

материјалних послова 

9. Доставља извештај о свом раду 

на извршењу послова из надлежности 

Општине и поверених послова, 

председнику Општине, Општинском 

већу и Скупштини општине, по 

потреби, а најмање једном годишње. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
 

           Година 16.                                                     29.  март 2019.  године                                                         Број 3. 
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Члан 3. 

Општинска управа непосредно 

обавља послове на основу и у оквиру 

Устава, Закона, Статута и прописа 

Општине. 

Рад Општинске управе, 

организује се тако да се омогући 

ефикасно остваривање права и 

интереса грађана. 

 

Члан 4. 

Рад Општинске управе 

доступан је јавности. 

 

Члан 5. 

Општинска управа образује се 

као јединствени орган. 

 

Члан 6. 

У поступку пред Општинском 

управом у коме се решава о правима, 

обавезама и интересима грађана и 

правних лица примењују се прописи о 

управном поступку. 

 

Члан 7. 

Сукоб надлежности између 

унутрашњих организационих 

јединица решава Начелник 

Општинске управе. 

Сукоб надлежности између 

Општинске управе и других 

предузећа, организација и установа 

кад на основу одлуке Скупштине 

општине одлучују о појединачним 

правима грађана, правних лица или 

других странака, решава Општинско 

веће. 

 

Члан 8. 

О изузећу начелника 

Општинске управе решава 

Општинско веће. 

О изузећу службеног лица у 

Општинској управи решава начелник 

Општинске управе. 

Члан 9. 

Послове Општинске управе 

који се односе на остваривање права, 

обавеза и интереса грађана и правних 

лица, могу обављати лица која имају 

прописану школску спрему, положен 

стручни испит за рад у органима 

државне управе и одговарајуће радно 

искуство, а у складу са Законом и 

другим прописима. 

 

I I   Организација и делокруг 

Општинске управе 

 

Члан 10. 

Општинска управа Рековац је 

јединствени орган који у свом саставу 

има унутрашње организационе 

јединице . 

Унутрашње организационе 

јединице су одељења и службе. 

 

Члан 11. 

У Општинској управи Општине 

Рековац образују се следеће 

организационе јединице 

1. Одељење за буџет и  финансије  

2. Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, имовинско-правне и 

инспекцијске  послове 

3 Одељење за општу  управу, 

заједничке послове и друштвене 

делатности 

4. Одељење за привреду и одрживи 

развој 

5. Одељење за локалну  пореску 

администрација 

6.  Стручна служба органа општине 

                                                                       

Члан 12. 

Одељење за буџет и финансије 

обавља послове Општинске управе 

који се односе на припрему и 

спровођење буџета општине, 

рачуноводствене послове за Месне 

заједнице, буџет, буџетске фондове и 
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посебне рачуне друштвених 

делатности и друге послове из ове 

области из надлежности Општине. 

У оквиру овог одељења 

организују се: 

- Служба за планирање буџета и 

послове трезора 

- Служба за рачуноводство 

- Служба за јавне набавке Члан.13 

Одељење за урбанизам и 

грађевинарство,  имовинско-правне  и 

инспекцијске послове обавља послове 

Општинске управе који се односе на 

евиденцију непокретности Општине, 

стамбено-комуналне послове, 

имовинско правне послове, 

припремање, израду и спровођење 

просторних и урбанистичких планова, 

издавајање урбанистичких услова и 

грађевинских дозвола, издавање 

услова и дозвола за уређење јавних 

површина, врши инспекцијски надзор 

из надлежности општине и поверене 

послове из надлежности других 

државних органа. 

У оквиру овог одељења 

организују се следеће службе: 

- Служба за урбанизам и 

грађевинарство 

- Служба за имовинско – правне 

послове 

- Служба за инспекцијске послове 

 

Члан 14. 

Одељење за општу управу, 

заједничке послове и друштвене 

делатности  обавља послове из 

области опште управе, личних стања 

грађана, послове Месних канцеларија, 

послове вођења и ажурирања 

бирачких спискова, обавља послове 

персоналне евиденције, послове 

писарнице и архиве, курирске 

послове, послове возног парка и 

економата, послове одржавања 

хигијене, одржавање зграде и 

просторија за рад органа Општине, 

као и послове општинске управе који 

се односе на остваривање права и 

обавеза грађана и правних лица, 

државних органа и јавних служби и 

органа општине из области 

образовања, културе, спорта, 

здравства, социјалне заштите, 

друштвене бриге о деци, јавног 

обавештавања и информисања, 

обављање поверених послова од 

стране Републике из ових области, и 

други послови из ове области из 

надлежности Општине. 

У оквиру овог одељења 

образују се следеће службе: 

- Служба за општу управу 

- Служба за заједничке послове 

- Служба за друштвене делатности 

 

Члан 16. 

          Одељење за привреду обавља  

послове Општинске управе који се 

односе на остваривање права и 

обавеза грађана и правних лица, 

државних органа и јавних служби и 

органа општине из области 

индустрије,пољопривреде,шумарства,

приватног предузетништва, трговине, 

туризма, угоститељства, занатства, 

саобраћаја и другим привредним 

гранама. 

У оквиру овог одељења 

организују се следеће службе: 

- Служба за локално-економски 

развој 

- Служба за развој пољопривреде и 

привредно предузетништво 

 

Члан 18. 

 Одељење Пореске локалне 

администрације  обавља послове 

утврђивања, контроле и наплате 

локалних јавних прихода. 
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Члан 19. 

Стручна служба органа 

Општине обавља стручно-техничке и 

друге административне послове за 

потребе органа Општине, а која се 

односе на припрему седница органа 

Општине, обраду аката усвојених на 

седницама, вођење седница и 

записника, чување изворних 

докумената о раду органа Општине, 

врши и друге послове по налогу 

органа Општине. 

 

Члан 20. 

  У Општинској управи 

организује се посебна организациона 

јединица, Кабинет председника 

општине, у оквиру кога се поставља 

помоћник председника за област 

туризма и угоститељства, културе, 

пољопривреде и заштите животне 

средине. 

За помоћника председника 

општине за област туризма и 

угоститељства, културе, 

пољопривреде и заштите животне 

средине може бити постављено лице 

које има које има високу стручну 

спрему и најмање 5 година радног 

искуства у струци. 

Помоћника  председника 

општине поставља и разрешава 

председник општине. 

Помоћник председника 

општине покреће иницијативе, 

предлаже пројекте и даје мишљења у 

вези са питањима која су од значаја за 

развој у областима за које је 

постављен и врши  друге послове 

утврђене Одлуком о Општинској 

управи. 

У Општинској управи поред  

посебне организационе јединице 

Кабинета председника постоји  и 

самостални извршилац, интерни 

ревизор. 

 

I I I   Руковођење Општинском 

управом 

 

Члан 21. 

Општинском управом, као 

јединственим органом,  руководи 

начелник. 

Начелник Општинске управе 

за свој рад и рад Општинске управе 

одговара Општинском већу. 

Унутрашњим организационим 

јединицама руговоде руководиоци 

одељења и руководилац стручне 

службе органа општине. 

 

Члан 22. 

Начелника Општинске 

управе, поставља Општинско веће, на 

основу јавног огласа, на период од 

пет  година. 

Начелник Општинске управе 

може имати заменика који га 

замењује у случају његове одсутности 

и спречености да обавља своју 

дужност. 

Уколико није постављен 

Начелник управе, као ни његов 

заменик, до постављења начелника 

Општинске управе, као и кад 

начелник управе није у могућности да 

обавља дужност дуже од 30 дана, веће 

може поставити вршиоца дужности – 

службеника који испуњава утврђене 

услове за радно место службеника на 

положају, који ће обављати послове 

Начелника Општинске управе, 

најдуже на три месеца без 

спровоиђења јавног конкурса. 

Уколико службеник на положају није 

постављен, јавни конкурс за 

попуњавање положаја се оглашава у 

року од 15 дана од постављења 

вршиоца дужности.У случају да се 

јавни конкурс не оконча постављењем 

на положај, статус вршиоца дужности 
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може се продужити најдуже још три 

месеаца. 

Руководиоце унутрашњих 

организационих јединица у 

Општинској управи распоређује 

начелник. 

 

Члан 23. 

За начелника Општинске 

управе може бити постављено лице 

које има стечено високо образовање 

из научне области правне науке на 

основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 

специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од 

најмање четири године, или 

специјалистичким студијама на 

факултету, најмање пет година радног 

искуства у струци и положен државни 

стручни испит за рад у органима 

државне управе. 

 

Члан 24. 

Радом унутрашњих 

организационих јединица руководе 

руководиоци  одељења и руководилац 

стручне службе. 

Руководиоце  Одељења и 

руководиоца стручне службе  

распоређује начелник Општинске 

управе из реда запослених. 

 

IV  Акти Општинске управе 

 

Члан 25. 

Општинска управа доноси 

Правилнике, Наредбе, Одлуке, 

Решења, Упутства, Закључке, а може 

давати и Инструкције и обавештења у 

складу са позитивним прописима. 

 

 

Члан 26. 

По жалби на првостепена 

Решења Општинске управе у 

управном поступку у другом степену 

решава Општинско веће у оквиру 

изворних надлежности Општине. 

Решење Општинског већа је 

коначно. 

 

Члан 27. 

О правима и обавезама 

запослених по основу радног односа у 

Општинској управи решава  у првом 

степену  начелник Општинске управе, 

а у другом степену жалбено веће, које 

именује Скупштина општине, на 

период од пет година. 

 

V  Финансирање Општинске 

управе 

 

Члан 28. 

Послови Општинске управе 

финансирају се из буџета Општине. 

Општинска управа може 

остваривати приходе сопственом 

делатношћу. 

Приходи остварени из става 2. 

овог члана средства су буџета 

Општине. 

 

VI  Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 29. 

Начелник Општинске управе 

донеће у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке нови акт 

о унутрашњем уређењу и 

систематизацији Општинске управе 

уз сагласност Општинског већа. 

 

Члан 30. 

             Члан 20.  у делу који се 

односи на постављење помоћника 

председнка Општине, примењиваће се 

након спроведених избора за 
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одборнике Скупштине општине 

одржаних после ступања на снагу 

Статута општине и ове Одлуке. 

 

Члан 31. 

За све што није регулисано 

овом Одлуком примењиваће се 

директно одредбе Закона и Статута 

Општине. 

 

Члан 32. 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о 

Општинској управи број 110-31/2016-

01 од 15.11.2016. године.  

 

Члан 33. 

Ова Одлука објавиће се у 

Службеном гласнику општине 

Рековац и ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 011-6/19-01 дана: 29.03.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

На основу члана 60. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“, број 62/06, 

65/08 – др закон 41/09, 112/15, 80/17 и 

95/18 – др закон), и сагласности 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, број 320-

11-02486/2019-14 од 20.03.2019. 

године, члана 32. става 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14 – др 

закон и 101/16 - др закон, 47/18), 

члана 40. Статута Општине Рековац 

(„Службени гласник општине 

Рековац“, бр. 10/18) и члана 156. 

Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“, бр. 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године 

донела је, 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта 

општине                                                                          

Рековац за 2019. годину 

 

 

I 

 

 ДОНОСИ СЕ Годишњи 

програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног 

земљишта општине Рековац за 2019. 

годину.   

 

I I  

 

 Изворни текст Годишњег 

програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног 

земљишта општине Рековац за 2019. 

годину саставни је део овог акта. 

 

I I I 

 

Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине 

Рековац за 2019. годину, ступа на 

снагу даном доношења, а овај акт 

објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рековац. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 320-12/19-01, дана: 29.03.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                    

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

тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/07 

и 83/14 – др закон и 101/16 - др закон, 

47/18), члана 40. Статута општине 

Рековац («Службени гласник 

општине Рековац», бр. 10/18) и члана 

156. Пословника Скупштина општине 

Рековац («Службени гласник 

општине Рековац» број 1/19), 

Скупштина општине Рековац на 29. 

седници одржаној дана 29.03.2019. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О образовању Комисије за 

спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији 

општине Рековац за 2019. годину 

 

I 

 

  Образује се Комисија за 

спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији 

општине Рековац за 2019. годину (у 

даљем тексту: Комисија) и то: 

 

• Горан Ђорђевић, дипл. инж 

пољопривреде из Лепојевића - 

председник, 

• Ивана Јовановић, дипл. инж 

агрономије из Вукмановца - члан, 

• Александра Радосављевић, дипл. 

ецц из Рековца - члан, 

• Златко Јовичић, ветеринарски 

техничар из Лепојевића - члан, 

• Светлана Ђорђевић, ветеринарски 

техничар из Калудре - члан. 

 

 Задатак Комисије је давање 

предлога председнику општине 

Рековац за доношење Одлуке о 

давању на коришћење без плаћања 

накнаде пољопривредног земљишта у 

државној својини, Одлуке о давању у 

закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини по праву пречег 

закупа, спровођење поступка давања 

у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини по основу јавног 

надметања (јавне лицитације или 

прикупљања писаних понуда), вођење 

записника и давање предлога 

преседнику општине Рековац за 

доношење одлуке за избор 

најповољнијег понуђача, односно 

Одлуке о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у 

државној својини.  

 

I I 

 

 Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику општине 

Рековац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-6/2019-01, дана: 29.03.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                            

Горан Ђорђевић  с.р. 

 

На основу члана 64., 64.а и 

64.б Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“ 

бр. 62/06, 65/08, - др закон и 41/09, 

112/15 и 80/17), члана 32. став 1. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гл. РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др закон и 

101/16 - др закон, 47/18), члана 40. 

Статута општине Рековац („Сл. гл. 

општине Рековац“ бр. 10/18), члана 

156. Пословника Скупштине општине 

Рековац („Сл. гл. Општине Рековац“ 

бр. 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 29. седници одржаној дана 

29.03.2019. године, донела је 
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О Д Л У К У 

О одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у 

закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини за 2019. годину 

 

Члан 1. 

 

Одређује се председник 

општине, као орган надлежан за 

доношење Одлуке о расписивању 

јавног огласа о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у 

државној својини, уз сагласност 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде (у даљем 

тексту: Министарство), а у складу са 

Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине 

Рековац за 2019. годину. 

 

Члан 2. 

 

Одређује се председник 

општине, као надлежан орган, да на 

основу предлога Комисије за 

спровођење поступка јавног 

надметања коју образује Скупштина 

општине, донесе одлуку о давању у 

закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини, уз сагласност 

Министарства. 

 

Члан 3. 

 

Одредбе члана 1. и 2. ове 

одлуке односе се и на пољопривредно 

земљиште које је у складу са 

посебним законом, одређено као 

грађевинско земљиште, а користи се 

за пољопривредну производњу до 

привођења планираној намени, као и 

на пољопривредне објекте у државној 

својини. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику општине 

Рековац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-7/2019-01, дана: 29.03.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                               

Горан Ђорђевић с.р. 

 

На основу члана 64., 64.а и 

64.б Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“ 

бр. 62/06, 65/08, - др закон и 41/09, 

112/15 и 80/17), члана 32. став 1. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гл. РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др закон и 

101/16 - др закон, 47/18), члана 40. 

Статута општине Рековац („Сл. гл. 

општине Рековац“ бр. 10/18), члана 

156. Пословника Скупштине општине 

Рековац („Сл. гл. Општине Рековац“ 

бр. 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 29. седници одржаној дана 

29.03.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања на 

коришћење без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у 

државној својини на подручју 

општине Рековац за 2019. годину 

 

Члан 1. 

 

Одређује се председник 

општине, као орган надлежан за 

доношење Одлуке о расписивању 

јавног огласа о давању давања на 

коришћење без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у 

државној својини на подручју 
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општине Рековац, уз сагласност 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде (у даљем 

тексту: Министарство), а у складу са 

Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине 

Рековац за 2019. годину. 

 

Члан 2. 

 

Одређује се председник 

општине, као надлежан орган, да на 

основу предлога Комисије коју је 

образовала Скупштина општине, 

донесе одлуку о давању на 

коришћење без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у 

државној својини на подручју 

општине Рековац за 2019. годину, уз 

сагласност Министарства. 

 

Члан 3. 

 

Одредбе члана 1. и 2. ове 

одлуке односе се и на пољопривредно 

земљиште које је у складу са 

посебним законом, одређено као 

грађевинско земљиште, а користи се 

за пољопривредну производњу до 

привођења планираној намени, као и 

на пољопривредне објекте у државној 

својини. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику општине 

Рековац. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-8/2019-01, дана: 29.03.2019. 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 и 101/16 - др закон, 47/18), 

члана 40. Статута општине Рековац 

(„Службени гласник општине 

Рековац“ број 10/18) и члана 156. 

Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о раду  за 

2018. годину и давању сагласности 

на План и програм рада са 

финансијским планом за 2019. 

годину Центра за социјални рад 

општине Рековац 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду 

за 2018. годину Центра за социјални 

рад општине Рековац. 

I I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План 

и програм рада са финансијским 

планом за 2019. годину Центра за 

социјални рад општине Рековац. 

 

I I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се 

Службеном гласнику општине 

Рековац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-171/19-01 дана: 29.03.2019. год 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                               

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

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

закон и 101/16 - др закон, 47/18), 

члана 40. Статута општине Рековац 

(„Службени гласник општине 

Рековац“ број 10/18) и члана 156. 

Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, 

донела је 

 
О Д Л У К У 

о усвајању извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада за радну 

2017/2018 годину и давање сагласности  

на Финансијски план и План јавних 

набавки за 2019. годину  Предшколске 

установе “Милоје Милојевић” Рековац 

 
I 

УСВАЈА СЕ Извештај о 

реализацији Годишњег плана рада за 

радну 2017/2018 годину Предшколске 

установе “Милоје Милојевић” 

Рековац. 

 
I I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Финансијски план и План јавних 

набавки за 2019. годину  

Предшколске установе “Милоје 

Милојевић” Рековац. 

 
I I I 

Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине 

Рековац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-179/19-01 дана: 29.03.2019. 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 и 101/16 - др закон, 47/18), члана 

40. Статута општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац“ број 10/18) и 

члана 156. Пословника Скупштине 

општине Рековац („Службени гласник 

општине Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, донела 

је 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о раду 

(пословању) за 2018. годину и давању 

сагласности на Програм пословања, 

План јавних набавки, Посебан 

програм о коришћењу средстава 

субвенције из буџета општине Рековац 

и Програм одржавања комуналне 

хигијене за 2019. годину ЈП „Главеја“ 

Рековац 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  

(пословању) за 2018. годину ЈП „Главеја“ 

Рековац.  

I I 

 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања, План јавних набавки, 

Посебан програм о коришћењу средстава 

субвенције из буџета општине Рековац и 

Програм одржавања комуналне хигијене 

за 2019. годину ЈП „Главеја“ Рековац. 

 

I I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-169/19-01 дана: 29.03.2019. год 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                               

Горан Ђорђевић с.р. 



 11 

На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

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

закон и 101/16 - др закон, 47/18), члана 

40. Статута општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац“ број 10/18) и 

члана 156. Пословника Скупштине 

општине Рековац („Службени гласник 

општине Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о раду са 

финансијским извештајем за 2018. 

годину и давању сагласности на 

Програм рада са финансијским планом 

за 2019. годину ЈУ Културног центра 

општине Рековац 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са 

финансијским извештајем за 2018. годину 

ЈУ Културног центра општине Рековац. 

 

I I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

рада сa финансијским планом за 2019. 

годину ЈУ Културног центра општине 

Рековац. 

 

I I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-126/19-01 дана: 29.03.2019. 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 и 101/16 - др закон, 47/18), члана 

40. Статута општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац“ број 10/18) и 

члана 156. Пословника Скупштине 

општине Рековац („Службени гласник 

општине Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о раду са 

финансијским извештајем за 2018. 

годину и давању сагласности на План 

и програм рада са финансијским 

планом за 2019. годину ЈУ Туристичке 

организације општине Рековац 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са 

финансијским извештајем за 2018. годину 

ЈУ Туристичке организације општине 

Рековац. 

I I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и 

програм рада са финансијским планом за 

2019. годину ЈУ Туристичке организације 

општине Рековац. 

 

I I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-101/19-01 дана: 29.03.2019. год 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                              

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

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

закон и 101/16 - др закон, 47/18), 

члана 40. Статута општине Рековац 

(„Службени гласник општине 

Рековац“ број 10/18) и члана 156. 

Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о раду за 

2018. годину и давању сагласности 

на Финансијски план за 2019. 

годину 

 Дома здравља Рековац 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду 

за 2018. годину Дома здравља 

Рековац. 

I I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Финансијски план за 2019. годину 

Дома здравља Рековац. 

 

I I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се 

Службеном гласнику општине 

Рековац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-174/19-01 дана: 29.03.2019. 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 и 101/16 - др закон, 47/18), члана 

40. Статута општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац“ број 10/18) и 

члана 156. Пословника Скупштине 

општине Рековац („Службени гласник 

општине Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, донела 

је 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о раду са 

финансијским извештајем за 2018. 

годину и давању сагласности на План 

рада са финансијским планом за 2019. 

годину  

ЈУ Спортске организације општине 

Рековац 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са 

финансијским извештајем за 2018. годину 

ЈУ Спортске организације општине 

Рековац. 

I I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План 

рада са финансијским планом за 2019. 

годину ЈУ Спортске организације 

општине Рековац. 

 

I I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-202/19-01 дана: 29.03.2019. год 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                            

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

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

закон и 101/16 - др закон, 47/18), члана 

40. Статута општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац“ број 10/18) и 

члана 156. Пословника Скупштине 

општине Рековац („Службени гласник 

општине Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, донела 

је 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о извршењу 

буџета за 2018. годину и давању 

сагласности на Финансијски план за 

2019. годину Основне школе „Светозар 

Марковић“ Рековац 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о 

извршењу буџета за 2018. годину 

Основне школе „Светозар Марковић“ 

Рековац. 

 

I I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Финансијски план за 2019. годину 

Основне школе „Светозар Марковић“ 

Рековац. 

 

I I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број:401-89/2019-01 дана: 29.03.2019.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 и 101/16 - др закон, 47/18), члана 

40. Статута општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац“ број 10/18) и 

члана 156. Пословника Скупштине 

општине Рековац („Службени гласник 

општине Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, донела 

је 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о извршењу 

буџета за 2018. годину и давању 

сагласности на Финансијски план за 

2019. годину Основне школе „Душан 

Поповић“ Белушић 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о 

извршењу буџета за 2018. годину 

Основне школе „Душан Поповић“ 

Белушић. 

 

I I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Финансијски план за 2019. годину 

Основне школе „Душан Поповић“ 

Белушић. 

 

I I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-210/19-01 дана: 29.03.2019. год 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

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

закон и 101/16 - др закон, 47/18), 

члана 40. Статута општине Рековац 

(„Службени гласник општине 

Рековац“ број 10/18) и члана 156. 

Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, 

донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о раду 

Општинског савета родитеља за 

2018. годину 

 

 

I 

 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду 

Општинског савета родитеља за 2018. 

годину. 

 

 

I I 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се 

Службеном гласнику општине 

Рековац. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-299/19-01 дана: 29.03.2019. 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 и 101/16 - др закон, 47/18), 

члана 40. Статута општине Рековац 

(„Службени гласник општине 

Рековац“ број 10/18) и члана 156. 

Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на предлог 

одлуке о  финансијском плану 

председника општине Рековац  за 

2019. годину 

 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на 

предлог одлуке о  финансијском 

плану председника општине Рековац  

за 2019. годину. 

 

I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику општине 

Рековац. 

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-296/2019-01 дана: 29.03.2019. г 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                 

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

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

закон и 101/16 - др закон, 47/18), 

члана 40. Статута општине Рековац 

(„Службени гласник општине 

Рековац“ број 10/18) и члана 156. 

Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на предлог 

одлуке финансијског плана 

Општинског већа општине Рековац  

за 2019. годину 

 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на 

предлог одлуке финансијског плана 

Општинског већа општине Рековац за 

2019. годину. 

 

I I 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику општине 

Рековац. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-297/2019-01 дана: 29.03.2019. г 

 

 

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 и 101/16 - др закон, 47/18), 

члана 40. Статута општине Рековац 

(„Службени гласник општине 

Рековац“ број 10/18) и члана 156. 

Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О Финансијском плану Скупштине 

општине Рековац за 2019. годину 

 

 

I 

 

ДОНОСИ СЕ Одлука о 

Финансијском плану Скупштине 

општине Рековац за 2019. годину. 

 

 

 

I I 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се 

Службеном гласнику општине 

Рековац. 

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-298/19-01 дана: 29.03.2019. год 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                  

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07 и 83/14 – и др 

закон и 101/16 - др закон, 47/18), члана 7. 

а. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12…68/15), члана 

40. Статута општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац„ број 10/18) и 

члана 156. Пословника Скупштине 

општине Рековац („Службени гласник 

општине Рековац“ број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 29. седници 

одржаној дана 29.03.2019. године, донела 

је  

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

I 

  

 

    

 ОДОБРАВА СЕ Општинској 

управи општине Рековац, набавка 

каменог агрегата од предузећа ДОО 

Каменолом “Драча” Рековац, чији је 

оснивач Скупштина општине Рековац, 

без спровођења поступка јавне набавке за 

потребе насипања путева на територији 

општине Рековац. 

 

 

 

I I 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-273/19-01, дана: 29.03.2019. г 

 

                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШИНЕ                                                                                            

Горан Ђорђевић с.р. 
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