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На основу члана 50. став 4. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 78. 

Статута општине Рековац (''Службени 

гласник општине Рековац'' број 10/18) и 

члана 47. Пословника Скупштине општине 

Рековац (''Службени гласник оштине 

Рековац'' број 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 6. седници одржаној 02.02.2021. 

године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О разрешењу заменика председника 

општине Рековац 

 

I 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ функције 

заменика председника општине Рековац 

Слађана Глишић из Опарића, на лични 

захтев подношењем писмене оставке. 

 Ово Решење производи правно 

дејство на дан 26.01.2021. године. 

 

   

I I 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-4/21-01, дана: 02.02.2021. год. 

 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                               

Мирјана Ракић с.р. 

 

 

 

 
На основу члана 50. став 3. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 78. 

став 5. Статута општине Рековац 

(''Службени гласник општине Рековац'' број 

10/18) и члана 43. Пословника Скупштине 

општине Рековац (''Службени гласник 

оштине Рековац'' број 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 6. седници одржаној 

02.02.2021. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О избору заменика председника општине 

Рековац 

 

 

 

 1. Драгиша Томић из Рековца 

изабран је за заменика председника 

општине Рековац.  

 

 2. Заменик председника општине je 

на сталном раду и остварује право на плату 

у складу са актом којим се уређују плате 

функционера органа Општине. 

 

 3. Утврђује се да даном избора за 

заменика председника општине Рековац, 

престаје мандат Драгиши Томићу 

одборнику Скупштине општине Рековац, 

због преузимања функције која је у складу 

са законом неспојива с функцијом 

одборника.  

 

4. Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
 

           Година 18.                                                      02. фебруар 2021.  године                                                          Број 1. 

 

 

 

 

 



 2 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

Правни основ за доношење Решења 

о избору заменика председника општине (у 

даљем тексту: Решење) садржан је у 

одредбама члана 50. став 3. Закона о 

локалној самоуправи, члана 78. Статута 

општине Рековац, члана 43. Пословника 

Скупштине општине Рековац којима је 

утврђено да заменика председника општине 

бира Скупштина општине, из реда 

одборника, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника 

Скупштине општине. 

Председник општине је у складу са 

чланом 50. став 3. Закона о локалној 

самоуправи Скупштини општине Рековац, 

предложио кандидата за заменика 

председника општине Рековац Драгишу 

Томића из Рековца, изабраног за одборника 

са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 

„ЗА НАШУ ДЕЦУ“. 

 Кандидат за заменика председника 

општине  Рековац дао је писану сагласност 

да прихвата кандидатуру за заменика 

председника општине. 

Поступак тајног гласања за избор 

заменика председника општине Рековац, 

спровела је Комисија за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања.  

Након спроведеног поступка тајног 

гласања, за избор Драгише Томића из 

Рековца за заменика председника општине 

Рековац гласало је 21 одборника, од укупно 

21 одборника, што представља већину од 

укупног броја одборника. 

Председник Скупштине општине 

Рековац констатовао је да је за заменика 

председника општине Рековац изабран 

Драгиша Томић из Рековца. 

Чланом 43. став 5. Закона о локалној 

самоуправи утврђено је да заменику 

председника општине избором на ову 

функцију престаје мандат одборника у 

Скупштини општине. Такође чланом 46. 

став 1. тачка 5. и ставом 6. истог члана 

Закона о локалним изборима,  утврђено је 

да одборнику престаје мандат пре истека 

времена на које је изабран преузимањем 

посла, односно функције које су, у складу 

са законом, неспојиве с функцијом 

одборника, као и да ако наступи овакав 

случај Скупштина општине на првој 

наредној седници утврђује да је одборнику 

престао мандат. 

 Чланом 43. став 6. Закона о локалној 

самоуправи утврђено је да је заменик 

председника општине  на сталном раду.   

На основу наведеног, донето је 

Решење  као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-6/21-01, дана: 02.02.2021. год. 

   

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                

Мирјана Ракић с.р. 

 

 

 

На основу члана 46. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ 15/16 и 

88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ бр. 

129/07 и 83/14 – др. закон), члана 40. 

Статута општине Рековац („Сл. гл. општине 

Рековац“ бр. 10/18) и члана 156. 

Пословника Скупштине општине Рековац 

(„Сл. гл. општине Рековац“ бр. 1/19), 

Скупштина општине Рековац на 6. седници 

одржаној дана 02.02.2021. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О разрешењу директора ЈП „Главеја“ 

Рековац 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ директор ЈП 

„Главеја“ Рековац, Љиљана Стојановић, 

дипл. ецц из Течића, због истека периода на 

који је изабрана. 

I I 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-11/21-01 дана: 02.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Мирјана Ракић с.р. 
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На основу члана 24. став 3. и 25. 

став 1. тачка 1. - 9. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ 15/16 и 

88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ бр. 

129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др 

закон, 47/18 ), члана 40. став 1. тачка 12. 

Статута општине Рековац („Сл. гл. 

општине Рековац“ бр. 10/18) и члана 

156. Пословника Скупштине општине 

Рековац („Сл. гл. општине Рековац“ бр. 

1/19), Скупштина општине Рековац на 

6. седници одржаној дана 02.02.2021. 

године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О именовању директора ЈП „Главеја“ 

Рековац 

 

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Љиљана 

Стојановић, дипл. ецц из Течића за 

директора ЈП „Главеја“ Рековац, на 

период од 4 године. 

I I 

 

Решење о именовању директора 

коначно је и против њега није 

допуштена посебна жалба. 

I I I 

 

Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику општине Рековац. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Комисија за спровођење јавног 

конкурса за избор директора ЈП 

„Главеја“ Рековац, коју је именовала 

Скупштина општине решењем број 02-

73/20-01 од 12.10.2020. године, 

расписала је конкурс за избор директора 

ЈП „Главеја“ Рековац на основу одлуке 

Скупштине општине Рековац број 111-

15/2020 од 12.10.2020. године о 

спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног предузећа „Главеја“ 

Рековац. 

 

 Оглас о јавном конкурсу 

објављен је дана 04.12.2020. године у 

Службеном гласнику РС бр. 146/2020, у 

дневном листу Данас и на интернет 

страници Скупштине општине Рековац. 

 

Комисија за спровођење јавног 

конкурса за именовање директора, 

спровела је поступак избора кандидата 

на основу Закона о јавним предузећима 

и Уредбе о мерилима за именовање 

директора јавног предузећа („Сл. гл. 

РС“ бр. 65/16). 

 

По спроведеном поступку, 

Комисија за спровођење јавног 

конкурса за именовање директора 

доставила је оснивачу, Скупштини 

општине Рековац, записник о изборном 

поступку за именовање директора ЈП 

„Главеја“ Рековац, број 111-15/2020-01 

од 11.01.2021. године и ранг листа за 

избор директора ЈП „Главеја“ Рековац, 

са утврђеном листом кандидата број 

111-15/2020-01 од 11.01.2021. године. 

 

Разматрајући поднета акта са 

утврђеном ранг листом једног 

кандидата за избор директора ЈП 

„Главеја“ Рековац, Скупштина општине 

Рековац донела је решење као у 

диспозитиву. 

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-10/21-01 дана: 02.02.2021. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Мирјана Ракић с.р. 
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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, 

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 6. седници 

одржаној дана 02.02.2021. године, 

донела је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О финансијском плану Скупштине 

општине Рековац за 2021. годину 

 

 

I 

 

 

ДОНОСИ СЕ Одлука о 

финансијском плану Скупштине 

општине Рековац за 2021. годину. 

 

 

I I 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-82/21-01 дана: 02.02.2021. год. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                               

Мирјана Ракић 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, 

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 6. седници 

одржаној дана 02.02.2021. године, 

донела је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о  давању сагласности на  Oдлуку о 

Финансијском  плану Општинске 

управе општине Рековац за 2021. 

годину 

 

 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Oдлуку 

о Финансијском  плану Општинске 

управе општине Рековац за 2021. 

годину 

 

I I 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-138/21-01 дана: 02.02.2021. год. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                  

Мирјана Ракић с.р. 
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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, 

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 6. седници 

одржаној дана 02.02.2021. године, 

донела је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о  давању сагласности на Одлуку о 

Финансијском плану председника 

општине Рековац за 2021. годину 

 

 

 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку 

о Финансијском плану председника 

општине Рековац за 2021. годину. 

 

I I 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-137/21-01 дана: 02.02.2021. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                           

Мирјана Ракић 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, 

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 6. седници 

одржаној дана 02.02.2021. године, 

донела је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о  давању сагласности на Oдлуку о 

Финансијском плану Општинског 

већа општине Рековац за 2021. годину 

 

 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Oдлуку 

о Финансијском плану Општинског 

већа општине Рековац за 2021. годину. 

 

I I 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-140/21-01 дана: 02.02.2021. год. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                             

Мирјана Ракић с.р. 
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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, 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 6. седници одржаној дана 

02.02.2021. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању извештаја о раду са 

финансијским извештајем за 2020. 

годину и давање сагласности на 

финансијски план за 2021. годину  

Народне библиотеке “Др Милован 

Спасић” Рековац 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ извештај о раду са 

финансијским извештајем за 2020. годину 

Народне библиотеке “Др Милован Спасић” 

Рековац. 

. 

 

I I  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на 

финансијски план за 2021. годину Народне 

библиотеке “Др Милован Спасић” Рековац. 

 

 

I I I 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-143/21-01 дана: 02.02.2021. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                         

Мирјана Ракић 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 6. 

седници одржаној дана 02.02.2021. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању извештаја о раду са 

финансијским пословањем за 2020. 

годину и давањe сагласности на план и 

програм рада са финансијским планом за 

2021. годину ЈУ Туристичке 

организације општине Рековац 

 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са 

финансијским пословањем за 2020. годину 

ЈУ Туристичке организације општине 

Рековац. 

 

I I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на план и 

програм рада са финансијским планом за 

2021. 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: 401-142/21-01 дана: 02.02.2021. год 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                             

Мирјана Ракић с.р. 
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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, 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 6. седници одржаној дана 

02.02.2021. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О усвајању извештаја о раду са 

финансијским пословањем за 2020. 

годину и давање сагласности на програм 

рада са финансијским планом за 2021. 

годину ЈУ Културног центра општине 

Рековац 

 

 

I 

 

 УСВАЈА СЕ извештај о раду са 

финансијским пословањем за 2020. годину 

ЈУ Културног центра општине Рековац. 

 

 

I I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на програм 

рада са финансијским планом за 2021. 

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: 401-141/21-01 дана: 02.02.2021. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                      

Мирјана Ракић 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 6. седници одржаној дана 02.02.2021. 

године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О усвајању ревизије Стратегије 

одрживог развоја општине Рековац  

за 2020. -2021. годину 

 

 

 

I 

 

 

 УСВАЈА СЕ ревизија 

Стратегије одрживог развоја општине 

Рековац за 2020. – 2021. годину. 

 

 

I I 

 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 30-1/2021-01 дана: 02.02.2021. год 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                  

Мирјана Ракић с.р. 
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На основу члана 100. Закона о 

заштити животне средине (''Сл. гласник 

РС'', број 135/04 и 36/09, 36/2009- др.закон, 

72/09-др. закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 

76/18, 95/18 и 95/18- др закон), члана 64. 65. 

66. и 67. Закона о буџетском систему (“Сл. 

гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 

142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 

113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ 

број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 - др 

закон и 47/18) и члана 40. Статута Општине 

Рековац („Сл. гласник општине Рековац“ 

бр. 10/18), Скупштина општине Рековац на 

6. седници одржаној дана 02.02.2021. 

године донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА  

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 

Основне одредбе 

 

Члан 1. 

 

Овим предлогом Одлуке оснива се 

буџетски фонд за заштиту животне средине 

општине Рековац (у даљем тексту: Фонд). 

 

Члан 2. 

 

Предлогом одлуке уређују се: 

 

1. сврха буџетског фонда, 

2. време за које се буџетски фонд оснива, 

3. надлежна управа одговорна за 

управљање фондом и 

4. извори финансирања буџетског фонда. 

 

Сврха буџетског фонда 

 

Члан 3. 

 

Сврха оснивања буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Рековац 

је финансирање програма, пројеката и 

других активности у области очувања, 

одрживог коришћења, заштите и 

унапређења животне средине на територији 

општине Рековац. 

Средства буџетског фонда 

користиће се и за финасирање локалних 

акционих и санационих планова, у складу 

са стратешким документима које доноси 

Скупштина општина Рековац. 

 

Време за које се буџетски фонд оснива 

 

Члан 4. 

 

Фонд се оснива на неодређено 

време. 

 

Надлежна управа одговорна за 

управњљање буџетским фондом 

 

Члан 5. 

 

За законито и наменско коришћење 

средстава Фонда одговоран је Председник 

Општине Рековац. 

Одељење за буџет и финансије 

општине Рековац одговорно је за контролу 

и управљање средствима буџетског Фонда. 

 

Извори финансирања и средства за 

пословање буџетским фондом 

 

Члан 6. 

 

Средства за рад Фонда обезбеђују се из: 

 

1.   Апропријација обезбеђених у оквиру 

буџета општине Рековац за текућу годину; 

2.   Прихода од посебне накнаде за заштиту 

и унапређење животне средине. 

3.  Прихода остварених на основу 

међународне, регионалне и локалне 

сарадње и сарадње са републичким 

органима на програмима, пројектима и 

другим активностима у области заштите 

животне средине; 

4.  Прилога донација, поклона и помоћи, 

5. Средстава остварених на конкурсима 

(домаћим и иностраним) за програме и 

пројекте и 

6.  Других средстава у складу са Законом. 

 

Коришћење средстава буџетског фонда 

 

Члан 7. 

 

  Средства остварена у буџетском 

фонду користе се у складу са усвојеним 

програмом коришћења средстава буџетског 

фонда, који доноси надлежан орган за 
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заштиту животне средине за текућу годину 

у складу са акционим и санационим 

плановима. 

Програм предлаже Одељење за 

привреду и одрживи развој  уз сагласност 

Председника општине. 

 

Члан 8.  

 

Општина Рековац је дужна да 

прибави сагласност Министарства 

надлежног за заштиту животне средине 

Републике Србије на предлог програма 

коришћења средстава буџетског фонда. 

 

Члан 9.  

 

Председник Општине располагаће 

средствима са евиденционог рачуна фонда 

и одговорно је за њихово законито и 

наменско коришћење. 

 

Члан 10. 

 

На крају текуће године 

неискоришћена средства са рачуна 

буџетског фонда преносе се у наредну 

годину. 

Члан 11. 

 

Буџетски фонд као евиденциони 

рачун у оквиру главне књиге трезора отвара 

председник општине Рековац. 

 

Члан 12. 

 

Стручне, административне и друге 

послове за Фонд обавља Одељење за 

привреду и одрживи развој и Одељење за 

буџет и финансије.  

 

Члан 13. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 501-10/21-01 дана: 02.02.2021. год  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                      

Мирјана Ракић 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 6. седници одржаној дана 02.02.2021. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о 

поступку и начину решавања захтева 

грађана на надокнаду штете коју 

проузрукују напуштене животиње на 

територији општине Рековац 

 

 

 

 

I 

 

 

ДАЈЕ СЕ сагласности на 

Правилник о поступку и начину 

решавања захтева грађана на надокнаду 

штете коју проузрукују напуштене 

животиње на територији општине 

Рековац, број 401-94/2021-04, од 

25.01.2021. године.  

 

 

I I  

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 110-1/2021-01 дана: 02.02.2021. год. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                           

Мирјана Ракић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др 

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

35. Закона о начину одређивања 

максималног  броја запослених  у 

јавном сектору (“Службени гласник 

РС”, бр. 68/2015 и 81/16 – одлука УС и 

95/18) и члана 40. Статута Општине 

Рековац (“Службени гласник општине 

Рековац”, бр. 10/18), Скупштина 

општине Рековац на 6. седници 

одржаној дана 02.02.2021. године, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О укидању Одлуке о максималном 

броју запослених на неодређено време 

у систему јединице локалне 

самоуправе општине Рековац  

 

 

 

I 

 

Овом Одлуком укида се Одлука 

о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему јединице 

локалне самоуправе општине Рековац, 

број 112-11/2017-01, због престанка 

примене Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном 

сектору (“Службени гласник РС”, бр. 

68/2015 и 81/16 – одлука УС и 95/18). 

 

 

I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у  Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 112-2/21-01, дана 02.02.2021. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                       

Мирјана Ракић с.р. 

 

 

На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ бр. 

129/07 и 83/14- др закон, 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 6. седници одржаној 

дана 02.02.2021. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О разрешењу и именовању члана органа 

управљања – Школског одбора  

“Пољопривредно ветеринарске“ школе у 

Рековцу  

 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ члан органа 

управљања -  Школског одбора 

„Пољопривредно ветеринарске“ школе у 

Рековцу, представник из реда запослених, 

Неша Ђорђевић из Белушића, на лични 

захтев, подношењем оставке.  

 

I I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Славиша Јовановић 

из Рековца, за члана органа управљања -  

Школског одбора „Пољопривредно 

ветеринарске“ школе у Рековцу, 

представник из реда запослених.  

 

I I I 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-1/21-01 дана: 02.02.2021. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                         

Мирјана Ракић с.р. 

 

 



 11 

 
На основу члана 40. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гл. РС» бр 

129/07 и 83/14-др закон, 101/16- др закон, 

47/18), члана 60. Статута општине Рековац 

(«Сл. гл. општине Рековац» бр. 10/18), 

члана 55. Пословника Скупштине општине 

Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр. 

1/19), Скупштина општине Рековац на 6. 

седници одржаној дана 02.02.2021. године 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ функције 

секретара Скупштине општине Рековац, 

Мирослав Милић из Белушића.  

I I 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-7/21-01, дана: 02.02.2021. год. 

                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                  

Мирјана Ракић с.р. 

  

      
На основу члана 40. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 60. 

Стаута општине Рековац (''Службени 

гласник општине Рековац'' број 10/18) и 

члана 35. Пословника Скупштине општине 

Рековац (''Службени гласник оштине 

Рековац'' број 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 6. седници одржаној дана 

02.02.2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О постављењу секретара 

Скупштине општине Рековац 

 

 

1. Тихомир Симић дипломирани правник 

из Течића, постављен је за секретара 

Скупштине општине Рековац.  

 

2.Секретар Скупштине општине Рековац је 

на сталном раду и остварује право на плату 

у складу са актом којим се уређују плате 

функционера органа Општине. 

3.Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у члану 40. Закона о 

локалној самоуправи, члана 60. Статута 

општине Рековац и члана 35. Пословника 

Скупштине општине Рековац, којима је 

прописано да се секретар Скупштине 

поставља, на предлог председника 

Скупштине.  

Чланом 40. став 3. Закона о локалној 

самоуправи утврђено је да за секретара 

скупштине општине 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, 

са положеним стручним испитом за рад у 

органима управе и радним искуством од 

најмање три године.  

Председник Скупштине општине 

Рековац је у складу са чланом 40. Закона о 

локалној самоуправи, чланом 60. Статута 

општине Рековац и члана 35. Пословника 

Скупштине општине Рековац Скупштини 

општине Рековац предложио за секретара 

Скупштине општине Рековац   Тихомира 

Симића из Течића. 

У складу са чланом 36.  Пословника 

Скупштине општине, Скупштина општине 

Рековац је већином гласова од присутног 

броја одборника гласала за постављење 

Тихомира Симића из Течића за секретара 

Скупштине општине Рековац. 

Како Тихомир Симић испуњава све 

услове за постављење за секретара 

Скупштине општине Рековац предвиђене 

Законом, донето је Решење као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-8/21-01, дана 02.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Мирјана Ракић с.р. 
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На основу члана 4., 48., 49., 95., 96. 

и чл. 97. Закона о запосленима у 

Аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 

21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017– 

др.закон), члана 54. и члана 56. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,број 

129/07 и 83/14 – др.закон,101/2016- др. 

закон и 47/2018), члана 57. Закона о 

државним службеницима (Сл.гласник РС 

бр.79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 

64/2007, 67/2007-испр., 116/2008, 

104/2009,99/2014, 94/2017, 95/2018 и 

157/2020), члана 12. и 14. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса 

(Сл. Гласник РС бр. 95/2016) и члана 69. 

Статута општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац“, број 10/2018), 

Општинско веће на својој 13. седници, која 

је одржана 20.01.2021. године,  једногласно 

доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу Начелника Општинске 

управе Рековац на положај 

 

I 

              Слађана Глишић, дипломирани 

правник из Опарића поставља се за 

Начелника Општинске управе Рековац, на 

основу спроведеног Јавног конкурса за 

попуњавање положаја начелника 

Општинске управе Рековац, број 111-

16/2020-04, објављеног дана 

23.11.2020.године на сајту општине 

Рековац, www.rekovac.rs и у дневном листу 

„Ало“. 

 

I I 

             Слађана Глишић, дипломирани 

правник из Опарића поставља се за 

начелника Општинске управе Рековац, на 

период од 5 (пет) година. 

 

III 

            Начелник Општинске управе 

Рековац ступа на положај даном пријема 

решења о постављењу на положај 

 

IV 

            Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се са образложењем 

на званичном сајту општине Рековац 

www.rekovac.rs и у Службеном листу 

општине Рековац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да за 

службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у 

име послодавца врши орган јединице 

локалне самоуправе надлежан за 

постављење службеника на положају, а 

чланом 97. да Општинско веће доноси 

коначну Одлуку о избору кандидата у року 

од 15 дана од пријема листе кандидата. 

            Чланом 49. закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службенике на положају поставља 

Општинско веће, а чланом 56. Закона о 

локалној самоуправи прописано је да 

Начелника Општинске управе поставља         

Општинско веће, на основу Јавног 

конкурса, на пет година. Чланом 69. 

Статута општине Рековац (Службени 

гласник општине Рековац“, број 10/2018) 

прописано је да Општинско веће поставља 

и разрешава начелника Општинске управе. 

            На основу члана 95., члана 102. и 

члана 103. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе , Јавни конкурс за 

попуњавање положаја начелника 

Општинске управе Рековац број 111-

16/2020-04, објављен је дана 23.11.2020. 

године на сајту општине Рековац, 

www.rekovac.rs и у дневном листу „Ало“. 

             Рок за подношење пријава истекао 

је дана 23.12.2020. године. 

             Услови за постављење на положај 

прописани су чланом 50. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе и то лице 

које које има стечено високо образовање из 

научне области правне науке на основним 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање 

5 (пет) година радног искуства у струци. 

              На Јавни конкурс за попуњавање 

положаја наченика Општинске управе 

Рековац, пристигло је укупно 3 (три) 

пријаве и то: пријава Тихомира Симића из 

http://www.rekovac.rs/
http://www.rekovac.rs/
http://www.rekovac.rs/
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Течића, заведена под бројем 02-102/2020-

04, пријава Петковић Вијолете из Јагодине 

заведена под бројем 02-103/2020-04 и 

пријава Слађане Глишић из Опарића 

заведена под бројем 02-104/2020-04 

     Конкурсна комисија је прегледала 

приспеле пријаве и доказе које су 

кандидати доставили уз пријаву и 

констатовала да су све пријаве 

благовремене и потпуне. Сходно томе, 

Комисија је сачинила записник о провери 

стручне ооспособљености о кандидата међу 

којима се спроводи изборни поступак.                

     У складу са критеријумима за избор 

кандидата по Јавном конкурсу, Конкурсна 

комисија је извршила усмени разговор са 

кандидатима и оцењивање кандидата и 

утврдила да следећи кандидати испуњавају 

мерило за избор:  

1. Слађана Глишић из Опарића; 

2. Вијолета Петковић из Јагодине и 

3. Тихомир Симић из Течића.  

     Сагласно члану 96. и члана 97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, Конкурсна 

комисија је доставила листу за избор 

кандидата са записницима о предузетим 

радњама у току изборног поступка, 

Општинском већу Рековац, ради доношења 

Одлуке о избору кандидата. 

     Општинско веће општине Рековац 

извршило је увид у конкурсну 

документацију и размотрило сва 

достављена акта конкурсне комисије и на 

основу спроведеног поступка донело је 

Одлуку о постављењу Слађане Глишић из 

Опарића за Начелника општинске Управе 

Рековац на период од 5 (пет) година. 

     У складу са чланом 99. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, службеник 

ступа на положај даном пријема Решења о 

постављењу на положај. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења жалба није 

допуштена, али може се покренути 

Управни спор у року од 30 дана од дана 

достављања овог решења. 

 
ОПШТИНА РЕКОВАЦ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 111-16/2020-04 дана: 20.01.2021.год 

                     

                    Председник Општинског већа                                                                                                 

Др Александар Ђорђевић с.р. 
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