
 1 

 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

101/16 – др закон, 47/18), члана 40. став 1. 

тачка 13. 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 7. седници одржаној 

дана 26.02.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o разрешењу вршиоца дужности 

директора Туристичке организације 

 општине Рековац 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ вршилац 

дужности директора Туристичке 

организације општине Рековац, Славомир 

Секулић из Велике Крушевице, због истека 

периода на који је изабран. 

 

I I 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и  објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-14/21-01, дана: 26.02.2021. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                      

Мирјана Ракић с.р. 

 

  

На основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

101/16 – др закон, 47/18), члана 42. Закона о 

туризму („Сл. гл. РС“ 17/19), члана 40. став 

1. тачка 13. 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 7. седници одржаној 

дана  26.02.2021. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o именовању директора Туристичке 

организације 

општине Рековац 

 

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Славомир Секулић 

дипл. ецц. из Велике Крушевице за 

директора Туристичке организације 

општине Рековац, на период од четири 

године.  

 

I I 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и  објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-13/21-01, дана: 26.02.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                          

Мирјана Ракић с.р. 

 

 

На основу 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 36. и 42. Закона о 

туризму („Сл. гл. РС“ бр. 17/19), члана 40. 

став 1. тачка 13. 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 7. седници одржаној 

дана 26.02.2021. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О разрешењу и  именовању  члана 

Управног одбора Туристичке 

организације општине Рековац  

 

I 

 



 2 

 РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног 

одбора Наташа Радивојевић из Калудре, на 

лични захтев, подношењем писмене 

оставке. 

 

I I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ  Оливера Николић 

из Калудре за члана Управног одбора 

Туристичке организације општине Рековац. 

 

 

I I I 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-12/21-01 дана: 26.02.2021. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                   

Мирјана Ракић с.р. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

101/16 – др закон, 47/18), члан 60. Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл. гл. РС“, 

бр. 62/2006, 65/2008 – др закон, 41/2009, 

112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др закон) 

члана 40. став 1. тачка 29. 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 7. 

седници одржаној дана  26.02.2021. године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О образовању комисије за израду 

програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта 

општине Рековац и спровођење јавног 

надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини у општини Рековац  

 

 

Члан 1. 

 

Образује се комисија за израду 

Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине 

Рековац и спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини у општини Рековац. 

 

Члан 2. 

 

Комисија се састоји од председника 

и четири (4) члана, и то 

 

 

1. Мирослав Милић из Белушића, 

председник, 

2. Србољуб Вуловић из Мотрића, члан, 

3. Срећко Станковић из Крагујевца, члан, 

4. Ђорђе Станојевић из Опарића, члан, 

5. Драган Вујичић из Течића, члан. 

 

Председник и чланови Комисије се 

именују на мандатни период до 31.12.2024. 

године. 

 

 

 

Члан 3. 

 

Задатак Комисије је да изради 

Предлог годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта општине Рековац, којим ђе 

утврдити врсту и обим радова, динамику 

извођења радова и улагања средстава, а 

посебно да утврди податке који се односе 

на пољопривредно земљиште у државној 

својини и прибави мишљење Комисије, а 

све у складу са одредбама Закона о 

пољопривредном земљишту. 

Задатак Комисије је прикупљање и 

припрема података потребних за јавно 

оглашавање за издавање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својину општини Рековац путем јавног 

надметања, спровођење поступка јавног 

надметања, вођење записника и давање 

предлога председнику Општине за избор 

најповољнијег понуђача. 

 

Члан 4. 
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Ово Решење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рековац 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 320-5/21-01, дана 26.02.2021. године 

 

                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                            

Мирјана Ракић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

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. став 1. 

тачка 6. 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 7. седници одржаној 

дана 26.02.2021. 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 2021. годину 

 

I 

  Образује се Комисија за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине 

Рековац за 2021. годину (у даљем тексту: 

Комисија) и то: 

 

 Горан Ђорђевић из Лепојевића - 

председник, 

 Ивана Јовановић из Вукмановца - 

члан, 

 Александра Радосављевић из 

Рековца - члан, 

 Златко Јовичић из Лепојевића - 

члан, 

 Светлана Ђорђевић 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: 02-15/2021-01, дана: 26.02.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                            

Мирјана Ракић 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,  80/17, 95/18 – др 

закон), 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 7. седници 

одржаној дана 26.02.2021. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини за 2021. годину 

 

 

Члан 1. 
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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 2021. 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: 320-7/2021-01, дана: 26.02.2021. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                      

Мирјана Ракић 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, 80/17, 95/18 – др 

закон), 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 7. седници 

одржаној дана 26.02.2021. 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 

2021. 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 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 2021. 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 

2021. 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. 
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Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 320-6/2021-01, дана: 26.02.2021. 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 7. 

седници одржаној дана 26.02.2021. године, 

донела је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о раду са 

Финансијским извештајем за 2020. 

годину и давањe сагласности на План и 

програм рада за 2021. годину  

Центра за социјални рад општине 

Рековац 

 

 

I 

 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са 

Финансијским извештајем за 2020. годину 

Центра за социјални рад општине Рековац. 

 

 

I I 

 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и 

програм рада за 2021. 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: 401-136/21-01 дана: 26.02.2021. 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 7. 

седници одржаној дана 26.02.2021. године, 

донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о реализацији 

годишњег  плана рада  

за радну 2019/2020 годину  

Предшколске установе “Милоје 

Милојевић” Рековац 

 

 



 6 

 

I 

 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о 

реализацији годишњег плана рада за радну 

2019/2020 годину Предшколске установе 

“Милоје Милојевић” Рековац. 

 

 

I I 

 

  

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 60-2/2021-01 дана: 26.02.2021. 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 7. 

седници одржаној дана 26.02.2021. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о раду са 

финансијским извештајем за 2020. 

годину и давању сагласности на Одлуку 

Управног одбора о усвајању 

Финансијског плана и Плана рада за 

2021. годину  

ЈУ Спортске организације општине 

Рековац 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са 

финансијским извештајем за 2020. годину 

ЈУ Спортске организације општине 

Рековац. 

 

 

I I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку 

Управног одбора о усвајању Финансијског 

плана и Плана рада за 2021. 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: 401-109/21-01 дана: 26.02.2021. 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 7. 

седници одржаној дана 26.02.2021. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о пословању за 

2020. годину и давању сагласности на 

Програм пословања, План јавних 

набавки и Програм одржавања јавне 

хигијене за 2021. годину ЈП „Главеја“ 

Рековац 
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I 

 

УСВАЈА СЕ  Извештај о 

пословању за 2020. годину ЈП „Главеја“ 

Рековац.  

 

I I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања, План јавних набавки и Програм 

одржавања јавне хигијене за 2021. 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: 401-193/21-01 дана: 26.02.2021. 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 7. 

седници одржаној дана 26.02.2021. године, 

донела је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Финансијског извештаја о 

пословању за 2020. годину 

ЈП „Друмски превоз путника“ Рековац 

 

 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај 

о пословању за 2020. годину ЈП „Друмски 

превоз путника“ Рековац. 

 

I I 

 

  

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-108/21-01 дана: 26.02.2021. 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 7. седници одржаној 

дана 26.02.2021. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О именовању члана Управног одбора 

Народне библиотеке „Др Милован 

Спасић“ у Рековцу 
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I 

 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Весна Николић из 

Рековцa за члана Управног одбора Народне 

библиотеке „Др Милован Спасић“ Рековац. 

 

 

I I 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Рековац. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-20/2021-01,  дана: 26.02.2021. 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), члана 63. 

став 3. члана 86. и члана 156. Пословника 

Скупштине општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац“ број 1/19), 

Скупштина општине Рековац на 7. седници 

одржаној дана 26.02.2021. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и  избору  члана радног тела 

Скупштине –  

Одбора за заштиту и унапређење 

животне средине 

 

 

I 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ члан радног тела 

Скупштине – Одбора за заштиту и 

унапређење животне средине, Драгиша 

Томић из Рековца, услед именовања  за 

заменика председника општине,  а у складу 

са чланом 63. став 3. Пословника 

Скупштине општине Рековац у коме се 

наводи да чланови Општинског већа не 

могу бити чланови радних тела Скупштине. 

I I 

 

БИРА СЕ Јелена Цакић из Рековца 

за члана радног тела Скупштине – Одбора 

за заштиту и унапређење животне средине. 

 

I I I 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-19/21-01 дана: 26.02.2021. године 

 

 

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 7. 

седници одржаној дана 26.02.2021. године, 

донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о раду за 2020. 

годину и давању сагласности на План 

рада за 2021. годину Штаба за ванредне 

ситуације општине Рековац 

 

 

I 
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 УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 

2020. годину Штаба за ванредне ситуације 

општине Рековац. 

 

I I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада  

за 2021. Штаба за ванредне ситуације 

општине Рековац. 

 

I I I 

 

План рада за 2021. годину Штаба за 

ванредне ситуације општине Рековац, 

саставни је део ове Одлуке.  

 

I V 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 82-4/21-01 дана: 26.02.2021. године 

 

 

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 7. 

седници одржаној дана 26.02.2021. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

о изменама  Одлуке о образовању Штаба 

за ванредне ситуације општине Рековац 

 

 

Члан 1.  

 Став 1. тачка 2. Одлуке о 

образовању Штаба за ванредне ситуације 

општине Рековац (“Службени гласник 

општине Рековац”, број 11/20), мења се и 

гласи: 

 Именује се Драгиша Томић из 

Рековца на место заменика команданта 

штаба за ванредне ситуације општине 

Рековац, уместо Слађане Глишић из 

Опарића. 

Члан 2. 

Став 1. тачка 4. Одлуке о 

образовању Штаба за ванредне ситуације 

општине Рековац (“Службени гласник 

општине Рековац”, број 11/20), мења се и 

гласи: 

Именује се Слађана Глишић из 

Опарића начелница општинске управе за 

члана штаба за ванредне ситуације општине 

Рековац, уместо Вијолете Петковић из 

Јагодине. 

Члан 3. 

 У осталом делу Одлука о 

образовању  Штаба за ванредне ситуације 

општине Рековац остаје непромењена. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 82-3/21-01 дана: 26.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мирјана Ракић с.р.  

 

На основу 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 

7. седници одржаној дана 26.02.2021. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу Изборне Комисије за 

спровођење избора за чланове Савета 

месних заједница  

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Изборна 

Комисија за спровођење избора за чланове 

Савета месних заједница и то: 

1. Милан Симић, дипломирани правник из 

Рековца, председник, 

- Слађана Глишић, дипломирани правник 

из Опарића, заменик председника, 

2. Топлица Рајић из Течића, члан, 
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- Бојан Милосављевић из Рековца, 

заменик члана, 

3. Милован Петровић из Кавадара, члан, 

- Топлица Стоиљковић из Урсула, 

заменик члана, 

4. Дејан Пауновић из Рековца, члан, 

- Зоран Антић из Опарића, заменик 

члана, 

5. Зоран Благојевић из Лоћике, члан, 

- Аца Костић из Белушића, заменик 

члана, 

6. Милица Рашић из Течића, члан, 

- Соња Пауновић из Рековца, заменик 

члана, 

7. Славомир Анђелковић из Рековца, члан, 

- Драган Танасијевић из Лоћике, заменик 

члана, 

8. Живомир Милићевић из Драгова, члан, 

- Драган Влашковић из Рековца, заменик 

члана, 

Вијолета Петковић из Јагодине 

дипл. правник, секретар Комисије.  

 

I I 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-17/21-01, дана: 26.02.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                      

Мирјана Ракић с.р. 

На основу члана 53. 54. Статута 

општине Рековац (“Службени гласник 

општине Рековац”, број 10/18), члана 24. 25. 

и 26. Одлуке о месним заједницама на 

територији општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац“ бр. 1/19) и члана 

156. Пословника Скупштине општине 

Рековац (“Службени гласник општине 

Рековац”, број 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 7. седници одржаној дана 

26.02.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању Изборне Комисије за 

спровођење 

 избора за чланове Савета месних 

заједница  

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Изборна Комисија 

за спровођење избора за чланове Савета 

месних заједница и то: 

 

1. Милан Симић, дипломирани правник из 

Рековца, председник, - СНС 

- Слађана Глишић, дипломирани правник из 

Опарића, заменик председника,- СНС 

2. Топлица Рајић из Течића, члан,- СНС 

- Бојан Милосављевић из Рековца, заменик 

члана,- СНС 

3. Милован Петровић из Кавадара, члан, - 

СНС 

- Живота Митровић из Рековца, заменик 

члана, - СНС 

4. Дејан Пауновић из Рековца, члан, - СНС 

- Зоран Ђокић из Белушића, заменик члана, 

- ГГ 

5. Драгана Поповић из Рековца, члан, - ГГ 

- Богољуб Милић из Урсула, заменик члана, 

- ГГ 

6. Живота Петровић из Лоћике, члан, - 

СПС 

- Горан  Томић из Опарића, заменик члана, 

- СПС 

7. Доброслав Николић из Течића, члан, - 

ЈС 

- Владан Вуловић из Рековца, заменик 

члана, - СПС 

 

Вијолета Петковић из Јагодине, 

дипл. правник, секретар Комисије.  

 

Милош Петровић из Богалинца, 

дипл. правник, заменик секретара Комисије  

 

 

I I 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-16/21-01, дана: 26.02.2021.  год 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                        

                                                                                                

Мирјана Ракић с.р. 

 

 

 

На основу члана 121. став 4. Статута 

општине Рековац („Службени гласник 

општине Рековац”, број 10/18), члана 19. и 

20. Одлуке о месним заједницама на 

територији општине Рековац („Службени 



 11 

гласник општине Рековац“ бр 1/19) и члана 

156. Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“, број 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 7. седници одржаној дана 

26.02.2021. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О расписивању избора за чланове Савета 

Месних заједница на територији 

општине Рековац 

 

I 

 

Избори за чланове Савета Месних 

заједница на територији општине Рековац, 

одржаће се дана 04.04.2021.  године у 

времену од 08- 16 часова. 

 

I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 013-1/2021-01, дана: 26.02.2021. 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), члана 81.  и 

члана 156. Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“ број 1/19), Скупштина општине 

Рековац на 7. седници одржаној дана 

26.02.2021. године, донела је 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  избору  радног тела Скупштине – 

Одбора за друштвено – економски развој, 

привреду и финансије 

 

 

I 

 

 

БИРА СЕ радно тело Скупштине - 

Одбор за друштвено – економски развој, 

привреду и финансије и то: 

 

 

1. Предраг Милорадовић из Рековца   

2. Слађан Марковић из Велике Крушевице 

3. Јелена Обрадовић из Вукмановца 

4. Славко Павловић из Превешта 

5. Милан Рашић из Течића 

 

 

I I 

 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-18/21-01 дана: 26.02.2021. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                 

                                                                          

Мирјана Ракић с.р. 

 

 

САДРЖАЈ 

 

Решење о разрешењу в.д. директора ЈУ 
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коришћење без плаћања накнаде 
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