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На основу члана 15. став 1. тачка 10. 

Закона о локалним изборима („Сл.  гласник 

РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 

547/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 

тумачење и 68/2020) и члана 12. Пословника 

Скупштине општине Рековац („Сл. гласник 

општине Рековац“, бр. 1/19), Скупштина 

општине Рековац на 1. конститутивној седници 

одржаној дана 18.08.2020. године, донела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О прихватању Извештаја Изборне комисије 

општине Рековац о спроведеним изборима за 

одборнике Скупштине општине Рековац  

одржаним 21.06.2020. године 

 

 

I  Прихвата се Извештај Изборне комисије 

општине Рековац о спроведеним изборима за 

одборнике  Скупштине општине Рековац,  

одржаним  дана 21.06.2020. године, број 013-

58/2020-01 од 22.06.2020. године.  

 

II  Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се „Службеном гласнику 

општине Рековац“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог 

Закључка садржан је у одредбама члана 15. став 

1. тачка 10. Закона о локалним изборима, којим 

је утврђено да Изборна комисија подноси 

извештај скупштини јединице локалне 

самоуправе о спроведеним изборима за 

одборнике и члана 156. Пословника Скупштине 

општине Рековац, којим је утврђено да 

Скупштина у вршењу послова из своје 

надлежности доноси правна акта: одлуке, 

решења, закључке и друге акте у складу са 

Законом, Статутом и Пословником Скупштине 

општине Рековац. 

 

Изборна комисија општине Рековац 

поднела је Скупштини општине Рековац 

Извештај о спроведеним изборима за одборнике 

Скупштине општине Рековац одржаним дана 

21.06.2020. године, број: 013-58/2020-01 од 

22.06.2020.године. 

 

Заменик председника Изборне комисије 

општине Рековац образложио је Извештај о 

спроведеним изборима за одборнике 

Скупштине општине Рековац. 

 

На основу напред наведеног донет је 

Закључак као у диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 013-123/20-01, дана: 18.08.2020. године 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ 

                                    Др Павле Мијајловић с.р. 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 56. став 5. Закона о 

локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и 

члана 11. Пословника Скупштине општине 

Рековац ("Сл. гласник општине Рековац", број 

1/19), Скупштина општине Рековац на 1. 

(конститутивној) седници одржаној 18.08.2020. 

године, донела је 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
 

           Година 17.                                                      18. август 2020.  године                                                          Број 10. 
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РЕШЕЊЕ 

о образовању Верификационог одбора 

 

 1. Образује се Верификациони одбор за 

потврђивање мандата изабраним одборницима у 

саставу: 

 

1. Владимир Степановић - председник  

2. Слађана Антић - члан, 

3. Милош Митровић - члан 

 

 2. 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 56. став 5. Закона о 

локалним изборима и члану 11. Пословника 

Скупштине општине Рековац, којима је 

утврђено да о потврђивању мандата одборника 

скупштина одлучује на основу Извештаја 

Верификационог одбора јавним гласањем, да у 

гласању могу учествовати кандидати за 

одборнике којима су мандати додељени и који 

имају уверења Изборне комисије општине 

Рековац да су изабрани, као и да Скупштина 

општине Рековац већином гласова присутних 

одборника образује Верификациони одбор, од 

три члана који чине по један одборник из 

политичких странака, коалиција политичких 

странака,  или групе грађана, које су добиле 

највећи број одборничких места у Скупштини 

општине Рековац, и да Верификационим 

одбором председава председник одбора. 

 Највећи број одборничких места у 

Скупштини општине Рековац добили- ле  су: 

 

- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА 

НАШУ ДЕЦУ 

- ИВИЦА ДАЧИЋ – 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 

СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН 

МАРКОВИЋ ПАЛМА“  

- ГРУПА ГРАЂАНА „ ДР ДРАГАН 

ПРОДАНОВИЋ“ 

 

На основу предлога предлагача изборних 

листа  наведених опција,  донето је решење као 

у диспозитиву.  

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-33/20-01, дана: 18.08.2020. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ 

                                    Др Павле Мијајловић с.р. 

 

 

 

На основу члана 56. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020),  члана 31. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018), члан 30. Статута општине 

Рековац („Службени гласник општине Рековац“ 

бр. 10/18) и члана 10. Пословника Скупштине 

општине Рековац (''Сл. гласник општине 

Рековац'', бр. 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 1. (конститутивној) седници 

одржаној дана 18.08.2020. године,  донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

РЕКОВАЦ 

 

 

1. Потврђују се мандати одборницима 

Скупштине општине Рековац са 

изборних листа и то: 

 

- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА 

НАШУ ДЕЦУ 

- ИВИЦА ДАЧИЋ – 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 

СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН 

МАРКОВИЋ ПАЛМА“  

- ГРУПА ГРАЂАНА „ ДР ДРАГАН 

ПРОДАНОВИЋ“ 
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2. Мандат одборника траје 4 (четири) 

године, почев од дана потврђивања 

мандата. 

 

3. Ова Одлука 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 ове Одлуке 

садржан је у члану  56. Закона о локалним 

изборима, члану 31. Закона о локалној 

самоуправи, члану 30. Статута општине 

Рековац и члану 10. Пословника Скупштине 

општине Рековац, којимa је утврђено да мандат 

одборника почиње да тече даном потврђивања 

мандата, да о потврђивању мандата одлучује 

Скупштина на конститутивној седници, јавним 

гласањем, на основу Извештаја 

Верификационог одбора. 

Општинска изборна комисија је 

Скупштини општине Рековац доставила  

Извештај o додели мандата кандидатима  за 

одборнике са изборних листа које су добиле 

одборничке мандате, број: 013-58/2020-01 од 

22.06.2020. године, по редоследу на изборној 

листи, почев од првог кандидата са листе, у 

складу са чланом 43. Закона о локалним 

изборима и њима је издала  Уверења о избору за 

одборнике Скупштине општине Рековац.  

Сагласно члану 12. Пословника 

Скупштинe општине Рековац, а на основу 

Извештаја Верификационог одбора, сачињеног 

дана 18.08.2020. године, утврђена је сагласност 

Уверења о избору за одборнике Скупштине 

општине Рековац,  са Извештајем Општинске 

изборне комисије o додели мандата 

кандидатима  за одборнике  са Изборних листа 

које су добиле одборничке мандате, број: 013-

58/2020-01 од  22.06.2020. године.  

 

На основу члана 31. Закона о локалној 

самоуправи, одборницима је утврђено трајање 

мандата од 4 године, као и судска заштита 

мандата, а на основу члана 56. став 7. Закона о 

локалним изборима утврђено је да се против 

Одлуке о потврђивању мандата одборника може 

изјавити жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења Одлуке Скупштине 

јединице локалне самоуправе.  

 

На основу напред наведеног донета је 

Одлука као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 024-2/20-01, дана  18.08.2020. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ 

                                    Др Павле Мијајловић с.р. 

 

 

 

На основу члана 38. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 57. Статута општине 

Рековац („Службени гласник општине Рековац“ 

број 10/18) и члана 20. Пословника Скупштине 

општине Рековац („Службени гласник оштине 

Рековац“ број 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 1. (конститутивној) седници 

одржаној 18.08.2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о избору председника Скупштине  општине 

Рековац 

 

 

 

1. Мирјана Ракић из Жупањевца, изабрана је 

за председника Скупштине општине Рековац, 

на период од четири године.  

 

2. Председник Скупштине општине Рековац je 

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 Решења 

садржан је у члану 38. став 3. Закона о локалној 

самоуправи, члану 57. Статута општине 

Рековац и члана 20. Пословника Скупштине 

општине Рековац, којима је прописано да се 

председник  Скупштине, на предлог најмање 1/3 
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одборника, бира из реда одборника, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника Скупштине општине.  

           Чланом 38. став 5. Закона о локалној 

самоуправи утврђено је да председник 

Скупштине може бити на сталном раду у 

општини, а у складу са актом Скупштине 

општине којом се детаљније уређује право на 

плату, накнаду и остала примања функционера 

које бира Скупштина општине. 

Одборници Скупштине општине 

Рековац, односно више од 1/3 одборника,  

поднело је председавајућем Скупштине 

општине Рековац образложени предлог 

кандидата за председника Скупштине општине 

Рековац, Мирјану Ракић из Жупањевца 

изабрану за одборника са Изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ „ЗА НАШУ ДЕЦУ“. 

У складу са чланом 21. Пословника, 

одборник Мирјана Ракић из Жупањевца је 

прихватила кандидатутуру за председника 

Скупштине општине Рековац и  изјаснила се да 

ће, уколико буде изабрана за  председника 

Скупштине општине Рековац, бити на сталном 

раду. 

Поступак тајног гласања за председника 

Скупштине општине Рековац, спровела   је 

Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине општине Рековац.  

Након спроведеног поступка тајног 

гласања, за избор  Мирјане Ракић за 

председника Скупштине општине Рековац, 

гласало је 21 одборник, од укупно 21 

одборника, што представља већину од укупног 

броја одборника. 

Председавајући Скупштине констатовао 

је да је за председника Скупштине изабрана 

Мирјана Ракић из Жупањевца. 

На основу наведеног, донето је Решење  

као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Против овог 

решења може се поднети тужба Управном суду 

у Крагујевцу у року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-32/20-01, дана: 18.08.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ 

Др Павле Мијаловић с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 38. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гл. РС» бр 129/07 и 83/14-др 

закон, 101/16- др закон, 47/18), члана 57. и 58. 

Статута општине Рековац («Сл. гл. општине 

Рековац» бр. 10/18), члана 20. и 49. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Сл. гл. општине 

Рековац» бр. 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 1. (конститутивној) седници 

одржаној дана 18.08.2020. године донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције 

председника Скупштине општине Рековац, 

Горана Ђорђевића из Лоћике, због истека 

периода на који је изабран, дана 18.08.2020 

године. 

 

 

I I 

  

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-26/20-01, дана: 18.08.2020. год. 

 

 

                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                              

Мирјана Ракић с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 59. Статута општине 

Рековац („Службени гласник општине Рековац“ 

број 10/18) и члана 34. Пословника Скупштине 

општине Рековац („Службени гласник оштине 

Рековац“ број 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 1. (конститутивној) седници 

одржаној 18.08.2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о избору заменика председника Скупштине  

општине Рековац 

 

 

 

1. Драгољуб Петровић из Урсула, изабран је 

за заменика председника Скупштине општине 

Рековац, на период од четири године.  

 

2. Заменик председника Скупштине општине 

Рековац, остварује право на зараду у складу са 

актом којим се уређују зараде 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 Решења 

садржан је у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи, члану 59. Статута општине 

Рековац и члана 34. Пословника Скупштине 

општине Рековац, којима је прописано да се 

заменик председника Скупштине, на предлог 

најмање 1/3 одборника, бира из реда одборника, 

тајним гласањем, већином гласова од укупног 

броја одборника Скупштине општине, на исти 

начин који је утврђен за избор председника 

Скупштине.  

 

 

 

 

 

Одборници Скупштине општине 

Рековац, односно више од 1/3 одборника,  

поднело је председнику Скупштине општине 

Рековац образложени предлог кандидата за 

заменика председника Скупштине општине 

Рековац, Драгољуба Петровића из Урсула 

изабраног за одборника са Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 

СРБИЈА (ЈС) -  ДРАГАН МАРКОВИЋ 

ПАЛМА“. 

 

У складу са чланом 34. Пословника, 

одборник Драгољуб Петровић је прихватио 

кандидатутуру за заменика председника 

Скупштине општине Рековац. 

  

Поступак тајног гласања за заменика 

председника Скупштине општине Рековац, 

спровела   је Комисија за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања, изабрана 

на седници Скупштине општине Рековац.  

 

Након спроведеног поступка тајног 

гласања, за избор Драгољуба Пертовића за 

заменика председника Скупштине општине 

Рековац, гласало је 18 одборника, од укупно 21 

одборника, што представља већину од укупног 

броја одборника. 

 

Председник Скупштине констатовала је 

да је за заменика председника Скупштине 

изабран Драгољуб Петровић из Урсула. 

 

На основу наведеног, донето је Решење  

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном средству: Против овог 

решења може се поднети тужба Управном суду 

у Крагујевцу у року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-29/20-01, дана: 18.08.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Мирјана Ракић с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гл. РС» бр 129/07 и 83/14-др 

закон, 101/16- др закон, 47/18), члана 59. 

Статута општине Рековац («Сл. гл. општине 

Рековац» бр. 10/18), члана 53. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Сл. гл. општине 

Рековац» бр. 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 1. (конститутивној) седници 

одржаној дана 18.08.2020. године донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I 

 

 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције 

заменика председника Скупштине општине 

Рековац, Милана Рашића из Течића, због 

истека периода на који је изабран на дан 

18.08.2020 године. 

 

 

I I 

  

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-25/20-01, дана: 18.08.2020. 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 1. (конститутивној) седници 

одржаној дана 18.08.2020. године, донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О постављењу секретара Скупштине 

општине Рековац 

 

 

 

1. Мирослав Милић дипломирани 

правник из Белушића, постављен је за 

Секретара скупштине општине Рековац, 

на период од четири године.  

 

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. став 2. 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, на мандатни период од четири 

године и може бити поново постављен. 
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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. став 2. 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   Мирослава 

Милића из Белушића. 

 

У складу са чланом 36.  Пословника 

Скупштине општине, Скупштина општине 

Рековац је већином гласова од присутног броја 

одборника гласала за постављење Мирослава 

Милића из Белушића за секретара Скупштине 

општине Рековац. 

 

Како Мирослав Милић испуњава све 

услове за постављење за секретара Скупштине 

општине Рековац предвиђене Законом, донето 

је Решење као у диспозитиву. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-37/20-01, дана 18.08.2020. године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                                                                                               

Мирјана Ракић с.р. 

 

 

 

 

 

 

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 35. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Сл. гл. општине 

Рековац» бр. 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 1. (конститутивној) седници 

одржаној дана 18.08.2020. године донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I 

 

 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције 

секретара Скупштине општине Рековац, 

Мирослава Милића из Белушића, због истека 

периода на који је изабран на дан 18.08.2020 

године. 

 

 

I I 

 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-36/20-01, дана: 18.08.2020. год. 

 

                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                                                                                               

Мирјана Ракић с.р. 
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На основу члана 43. став 1. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 63. Статута општине 

Рековац (''Службени гласник општине Рековац'' 

број 10/18) и члана 39. Пословника Скупштине 

општине Рековац (''Службени гласник оштине 

Рековац'' број 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 1. (конститутивној) седници 

одржаној 18.08.2020. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о избору председника општине Рековац 

 

 1. Александар Ђорђевић из Течића 

изабран је за председника општине Рековац, на 

мандатни период од четири године. 

 

 2. Председник општине је 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 

председника општине Рековац, престаје мандат 

одборника 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 „Службеном гласнику 

општине Рековац“. 

       

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о 

избору председника општине (у даљем тексту: 

Решење) садржан је у одредбама члана 43. став 

1. Закона о локалној самоуправи, члана 63. 

Статута општине Рековац, члана 39. 

Пословника Скупштине општине Рековац 

којима је утврђено да председника општине 

бира Скупштина општине, из реда одборника, 

на време од четири године, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја одборника 

скупштине општине. 

 Председник Скупштине општине 

Рековац је у складу са чланом 43. став 3. Закона 

о локалној самоуправи Скупштини општине, 

предложио кандидата за председника општине 

Александра Ђорђевића, из Течића изабраног за 

одборника са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ „ЗА НАШУ ДЕЦУ“. 

 Кандидат за председника општине  је дао 

писану сагласност да прихвата кандидатуру за 

председника општине Рековац.  

Поступак тајног гласања за председника 

општине Рековац спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања, изабрана на седници Скупштине 

општине Рековац. Након спроведеног поступка 

тајног гласања, за избор Александра Ђорђевића 

из Течића за председника општине Рековац, 

гласало је 21 одборник, од укупно 21 

одборника, што представља већину од укупног 

броја одборника. 

 

 

Председник Скупштине општине 

Рековац констатовао је да је за председника 

општине Рековац изабран Александар Ђорђевић 

из Течића. 

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној 

самоуправи утврђено је да председнику 

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 председник 

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 Крагујевцу у року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-30/20-01, дана: 18.08.2020. год. 

  

    

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                          

Мирјана Ракић с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гл. РС» бр 129/07 и 83/14-др 

закон, 101/16- др закон, 47/18), члана 63. 

Статута општине Рековац («Сл. гл. општине 

Рековац» бр. 10/18), члана 39. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Сл. гл. општине 

Рековац» бр. 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 1. (конститутивној) седници 

одржаној дана 18.08.2020. године донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције 

председника општине Рековац, Александра 

Ђорђевића из Течића, због истека периода на 

који је изабран на дан 18.08.2020 године. 

 

 

I I 

  

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-27/20-01, дана: 18.08.2020. год. 

 

 

                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                          

                                                                                                  

Мирјана Ракић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 43. став 1. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 63. Статута општине 

Рековац (''Службени гласник општине Рековац'' 

број 10/18) и члана 39. Пословника Скупштине 

општине Рековац (''Службени гласник оштине 

Рековац'' број 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 1. (конститутивној) седници 

одржаној 18.08.2020. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О избору заменика председника општине 

Рековац 

 

 1. Слађана Глишић из Опарића 
изабрана је за заменика председника општине 

Рековац, на мандатни период од четири године. 

 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 Слађани Глишић 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. 

 

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 43. став 4. Закона о локалној самоуправи, 

члана 63. Статута општине Рековац, члана 39. 

Пословника Скупштине општине Рековац 

којима је утврђено да заменика председника 

општине бира Скупштина општине, из реда 

одборника, на период од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника скупштине општине. 

Кандидат за председника општине је у 

складу са чланом 43. став 4. Закона о локалној 

самоуправи Скупштини општине Рековац, 

предложио кандидата за заменика председника 

општине Рековац Слађану Глишић из Опарића, 
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изабрану за одборника са Изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ „ЗА НАШУ ДЕЦУ“. 

 Кандидат за заменика председника 

општине  Рековац дала 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, изабрана 

на седници Скупштине општине Рековац. 

Након спроведеног поступка тајног 

гласања, за избор Слађане Глишић из Опарића 

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 изабрана 

Слађана Глишић из Опарића. 

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 Крагујевцу у року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-31/20-01, дана: 18.08.2020. год. 

     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                 

Мирјана Ракић с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гл. РС» бр 129/07 и 83/14-др 

закон, 101/16- др закон, 47/18), члана 63. 

Статута општине Рековац («Сл. гл. општине 

Рековац» бр. 10/18), члана 39. и 45. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Сл. гл. општине 

Рековац» бр. 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 1. (конститутивној) седници 

одржаној дана 18.08.2020. године донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције 

заменика председника општине Рековац, 

Драгиши Томићу из Рековца, због истека 

периода на који је изабран, на дан 18.08.2020 

године. 

 

 

I I 

  

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-28/20-01, дана: 18.08.2020. год. 

 

 

                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                                                                                             

Мирјана Ракић с.р. 
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На основу члана 45. став 1. и 2. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гл. РС» бр 129/07 и 

83/14-др закон, 101/16 др закон, 47/18),  члана 

67. Статута општине Рековац («Сл. гл. општине 

Рековац» бр. 10/18) и члана 39. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Сл. гл. општине 

Рековац» бр. 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 1. (конститутивној) седници 

одржаној дана 18.08.2020. године донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О избору чланова Општинског већа општине 

Рековац на мандатни период од четири 

године 

 

 

 1. Бирају се чланови Општинског већа 

општине Рековац на мандатни период од 

четири године и то: 

 

 

- Саша Милићевић из Урсула 

- Немања Митровић из Рековца 

- Бобан Лукић из Бара 

- Зоран Ракић из Белушића 

- Миомир Станојевић из Течића 

 

 

 2. Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се  у Службеном гласнику 

оштине Рековац. 

 

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 

Чланом 45. Закона о локалној 

самоуправи и чланом 67. Статута општине 

Рековац, прописано је да кандидате за чланове 

Општинског већа Скупштини општине 

предлаже кандидат за председника општине. 

 

Скупштина општине бира чланове 

Општинског већа, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника.  

 

 

 

 

 

Поступак избора чланова Општинског 

већа спроведен је тајним гласањем сходно 

члану 45. Закона, члана 67. Статута општине 

Рековац и члана 39. Пословника Скупштине 

општине Рековац.  

 

По спроведеном поступку тајног гласања 

и извештаја Комисије за спровођење гласања, 

Скупштина општине је констатовала да су 

чланови Општинског већа изабрани, зато што се 

за избор чланова Општинског већа изјаснило 21 

одборника што представља већину од укупног 

броја одборника Скупштине општине Рековац.  

 

Сходно члану 45. Закона,  члану 67. 

Статута и члану 39. Пословника, Скупштина 

општине Рековац донела је Решење као у 

диспозитиву.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-35/20-01, дана: 18.08.2020. год. 

                       

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                           

Мирјана Ракић с.р. 

 

 

На основу члана 50. Закона о локалној 

самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члана 77. Статута општине Рековац 

(''Службени гласник општине Рековац'' број 

10/18) и члана 45. Пословника Скупштине 

општине Рековац (''Службени гласник оштине 

Рековац'' број 1/19) Скупштина општине 

Рековац на 1. (констутутивној) седници 

одржаној дана 18.08.2020. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О разрешењу чланова Општинског већа 

општине Рековац 

 

 

I 

 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови 

Општинског већа општине Рековац, због истека 

периода на који су изабрани, на дан 18.08.2020 

године и то: 
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- Ненад Мијаиловић из Брајновца 

- Бобан Лукић из Бара 

- Владимир Милошевић  из Кавадара 

- Славко Павловић из Рековца 

- Живорад Лукић из Секурича 

- Зоран Ракић из Белушића 

- Дејан Симић из Опарића 

- Драган Ђорић из Беочића 

- Горан Јевтић из Лоћике 

- Марија Михајловић из Рековца 

 

I I 

 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-34/20-01, дана: 18.08.2020. год. 

   

                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                                        

Мирјана Ракић с.р.       

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
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