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На основу члана 92. Закона о буџетском 
систему (,,Службени гласник РС'' бр. 54/2009 и 
73/10), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласни РС'' бр. 
129/07), члана 36. став 1. тачка 6. Статута 
општине Рековац (,,Службени гласник општине 
Рековац'' бр. 46/08 и 50/08), Скупштина општине 
Рековац на 23.  седници одржаној дана 
03.03.2015. године донела је  
 

О Д Л У К У 
о ангажовању ревизора екстерне ревизије 

 
I 

 Ангажује се овлашћена ревизорска 
установа која испуњава законски прописане 
услове за вршење екстерне ревизије, за обављање 
послова ревизије Завршног рачуна буџета 
општине Рековац за 2014. годину. 

 
I I 

 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 
 
 Законом о буџетском систему прописано 
је да Завршни рачун буџета јединице локалне 
самоуправе садржи Извештај екстерне ревизије о 
финансијским извештајима који су саставни део 
Завршног рачуна буџета. 
 Ревизију врши Државна ревизорска 
институција. Изузетно, екстерну ревизију буџета 
локалних власти, на основу одлуке Скупштине 
општине Рековац уз сагласност Државне 
ревизорске институције,  може да обави 
овлашћена ревизорска установа која испуњава 
услове за обављање послова ревизије 
финансијских извештаја, прописане законом 
којим се уређује рачуноводство и ревизија. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 401-182/15-01, дана: 03.03.2015. год. 

                                                                                                                                           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                              

Горан Ђорђевић с.р. 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи («Сл. гл. РС» бр. 129/07), 
члана 124. став 3. и 8. Закона о социјалној заштити 
(«Сл. гл. РС» бр. 24/11), члана 36. став 1. тачка 9. 
Статута Општине Рековац («Сл. гл. општине 
Рековац» бр. 46/08 и 50/08),  члана 8. Одлуке о 
оснивању Центра за социјални рад за Општину 
Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр. 16/04) и 
члана 103. Пословника Скупштине општине 
Рековац («Сл. гл. општине Рековац бр. 47/08 и 
54/09), Скупштина општина Рековац на 23. 
седници одржаној дана 03.03.2015. године донела 
је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О именовању директора Центра за социјални 

рад 
 

I 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ Миодраг Ивановић дипл. 
правник из Драгова за директора Центра за 
социјални рад општине Рековац.   
 

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 
 

Чланом 124. Закона о социјалној заштити 
прописани су услови и начин за именовање 
директора Центра за социјални рад. 

По спроведеном конкурсу, на основу члана 
124. став 4. и 6. Закона, на именовање Ивановић 
Миодрага за директора Центра за социјални рад 
општине Рековац, сагласност је дало 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања актом број 119-01-208/2014-09 
од 01.12.2014. године, чиме су се стекли услови за 
именовање директора. 

Мандатни период траје 4. године. 

СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК  
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

   Година 12.                                                                    10.  март  2015.  године                                                              Број 1. 
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Чланом 9. Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад општине Рековац прописане су 
надлежности директора. 

На основу наведеног донето је Решење 
као у диспозитиву. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-06/15-01,  дана: 03.03.2015. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                             
                                                Горан Ђорђевић с.р. 
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07), члана 36. став 1. тачка 9. Статута 
општине Рековац («Службени гласник општине 
Рековац» број 46/08 и 50/08) и члана 103. 
Пословника Скупштине општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац» број 
47/08), Скупштина општине Рековац на 23. 
седници одржаној дана 03.03.2015. године, 
донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О давању сагласности на Одлуку о измени и 

допуни Статута  Народне библиотеке „Др 
Милован Спасић“  Рековац 

 
 
I 

 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и 
допуни Статута Народне библиотеке „Др 
Милован Спасић“  Рековац, које је донео 
Управни одбор Народне библиотеке „Др 
Милован Спасић“  Рековац Одлуком број 51-
2/2015. од 10.02.2015. године. 
 
 

I I 
 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се Службеном гласнику општине 
Рековац. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 110-05/2015-01 дана: 03.03.2015. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                              

Горан Ђорђевић с.р. 

На основу члана 64. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“ бр. 62/06, 65/08, - др. Закон и 41/09), члана 32. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ 
бр. 129/07), члана 36. став 1. Статута општине 
Рековац („Сл. гл. РС“ бр. 46/08 и 50/08), члана 103. 
Пословника Скупштине општине Рековац („Сл. гл. 
Општине Рековац“ бр. 47/08 и 54/09), Скупштина 
општине Рековац на 23. седници одржаној дана 
03.03.2015. 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 2015. годину 

 
Члан 1. 

Одређује се председник општине, као 
орган надлежан за доношење Одлуке о 
расписивању јавног огласа о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, уз 
сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
Министарство), а у складу са Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Рековац за 
2015. 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 осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику општине 
Рековац. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 320-517/15-01, дана: 03.03.2015. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                            

                                                   Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/07), члана 36. став 1. тачка 
6. Статута општине Рековац («Службени гласник 
општине Рековац», бр.46/08 и 50/08) и члана 103. 
Пословника Скупштина општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац» број 
47/08) Скупштина општине Рековац на 23. 
седници одржаној дана 03.03.2015. године, 
донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О измени решења 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. 
 
 

„Члан 1.“ Решења 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 мења се и 
гласи: 
 

“Образује се комисија за израду 
Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Рековац“.  
 

У осталом делу Решење остаје 
неизмењено. 
 

 
Члан 2. 

 
Ово Решење ступа на снагу даном 

објављивања у Службеном гласнику општине 
Рековац 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 320-518/15-01, дана: 03.03.2015. године 

 
                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                   
Горан Ђорђевић с.р. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/07), члана 36. став 1. тачка 6. Статута 
општине Рековац («Службени гласник општине 
Рековац», бр. 46/08 и 50/08) и члана 103. 
Пословника Скупштина општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац» број 
47/08), Скупштина општине Рековац на 23. 
седници одржаној дана 03.03.2015. 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 
2015. годину 

 
 
I 
 

  Образује се Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији општине Рековац за 2015. годину 
(у даљем тексту: Комисија) и то: 
 
• Јаковљевић Бојан, дипл. инж. пољопривреде - 
председник 
• Јовановић Ивана, дипл. инж. агронимије,члан 
• Петровић Александра, дипл. економиста, 
члан 
• Ђорђевић Светлана, ветеринарски техничар, 
члан 
• Срнић Дарко, ветеринарски техничар, 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.  
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I I 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 320-519/15-01, дана: 03.03.2015. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                      

Горан Ђорђевић с.р. 
 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07), члана 36. Статута општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац» број 
46/08, 50/08) и члана 103. Пословника 
Скупштине општине Рековац („Службени 
гласник општине Рековац“ број 47/08 и 54/09), 
Скупштина општине Рековац на 23. седници 
одржаној дана 03.03.2015. године, донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О усвајању Локалног акционог плана 

запошљавања 
општине Рековац за 2015. годину 

 
 
 
 

Члан 1. 
 

УСВАЈА СЕ Локални акциони план 
запошљавања општине Рековац за 2015. годину. 
 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу 8. дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Рековац. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 06-05/15-01, дана: 03.03.2015. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                Горан Ђорђевић с.р. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07), члана 36. став 1. тачка 8. Статута 
општине Рековац («Службени гласник општине 
Рековац» број 46/08 и 50/08) и члана 103. 
Пословника Скупштине општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац» број 47/08 
и 54/09), Скупштина општине Рековац на 23. 
седници одржаној дана 03.03.2015. године, донела 
је 
 
 

О Д Л У К У 
О усвајању извештаја о раду Комисије за попис 
имовине у јавној својини и утврђивању права 

коришћења имовине у јавној својини 
корисника ЈП „Главеја „ Рековац 

 
I 
 

УСВАЈА СЕ извештај о раду Комисије за 
попис имовине у јавној својини која је спровела 
поступак пописа имовине у јавној својини 
корисника ЈКП „Мермер“ Рековац. 
 

I I  
 

УТВРЂУЈЕ СЕ право коришћења 
имовине у јавној својини корисника ЈП „Главеја“ 
Рековац и то: 
- Имовина објекта Црепоциглана Опарић 

пописана под редним бројем 1-19 
- Непокретна имовина у јавној својини пописана 

под редним бројем 1-8 
- Грађевински објекти у јавној својини пописани 

редним бројем 1-2 
- Водоводна и канализациона мрежа са опремом 

у јавној својини пописана под редним бројем 
1-16. 

У свему према пописним листама од 
02.02.2015. године. 

 
I I I 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 404-01/2015-01 дана: 03.03.2015. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                               
Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 219. став 4. - 6. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС“ 
бр. 107/05...93/14), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07), члана 36. Статута општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац» број 
46/08 и 50/08) и члана 103. Пословника 
Скупштине општине Рековац («Службени 
гласник општине Рековац» број 47/08), 
Скупштина општине Рековац на 23. седници 
одржаној дана 03.03.2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о накнади трошкова утврђивања времена и 

узрока смрти лица ван здравствених установа 
на територи општине Рековац 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се накнада 

трошкова за утврђивање времена и узрока смрти 
лица ван здравствених установа; право на 
накнаду за утврђивање времена и узрока смрти 
лица ван здравствених установа; начин 
одређивања лица (лекара); начин достављања 
потврда о утврђивању времена и узрока смрти 
лица ван здравствених установа; и начин исплате 
накнаде. 
 

Члан 2. 
Средства за накнаду за утврђивање 

времена и узрока смрти лица ван здравствених 
установа обезбјеђују се у Буџету Општине. 
 

Члан 3. 
Накнада за утврђивање времена и узрока 

смрти лица ван здравствених установа припада 
лекарима када утврђују смрт лица ван 
здравствене установе на територији општине 
Рековац. 

 
Члан 4. 

Лекаре за утврђивање времена и узрока 
смрти лица ван здравствених установа утврђује 
Скупштина Општине Рековац на предлог 
Стручног савета Дома здравља Рековац. 
 

Члан 5. 
Лекар одређен за утврђивање времена и 

узрока смрти лица ван здравствених установа 
доставља два примерка потврде о утврђивање 
времена и узрока смрти лица ван здравствених 
установа, члану уже породице или блиском 
сроднику, који ће исте предати надлежном 
матичару према месту смрти, односно матичном 
подручју коме припада то насељено место 

Члан 6. 
Накнада за утврђивање времена и узрока 

смрти лица ван здравствених установа исплаћује 
се лекарима у месечном износу 10.000,00 динара, 
преносом средстава на текући или други рачун 
истих. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Рековац. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 401-183/15-01, дана: 03.03.2015. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                 

Горан Ђорђевић с.р. 
 

 
На основу члана 32. став 1. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07), члана 36. став 1. Статута општине 
Рековац («Службени гласник општине Рековац» 
број 46/08 и 50/08) и члана 103. Пословника 
Скупштине општине Рековац («Службени 
гласник општине Рековац» број 47/08 и 54/09), 
Скупштина општине Рековац на 23. седници 
одржаној дана 03.03.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
I 

Доноси се Одлука о куповини катастарских 
парцела бр. 2498 КО Рековац, површине 01.11,94 
ха, и катастарске парцеле бр. 2524 КО Рековац, 
површине 00.30,83 ха, власништво Живадинке 
Ђорђевић из Рековца. 

 
I I  

Даје се сагласност на Предуговор о 
купопродаји непокретности из става 1. између 
уговарача Живадинке Ђорђевић из Рековца и 
Општине Рековац. 
 

I I I 
Овлашћује се председник општине Рековац 

Предраг Ђорђевић  из Рековца, улица Краља 
Петра I бр. 83, са ЛК бр. 31269, ЈМБГ 
0305965724112 издата у ПС Рековац, да може у 
име и за рачун Општине Рековац закључити 
Предуговор и Уговор о купопродаји 
непокретности - катастарских парцела бр. 2498 
КО Рековац, површине 01.11,94 ха, и катастарске 
парцеле бр. 2524 КО Рековац, површине 00.30,83 
ха, власништво Живадинке Ђорђевић из Рековца. 
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I V 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 30-01/2015-01 дана: 03.03.2015. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                        

Горан Ђорђевић с.р. 
 
 
 

На члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07), члана 36. Статута општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац» број 
46/08, 50/08) и члана 103. Пословника 
Скупштине општине Рековац („Службени 
гласник општине Рековац“ број 47/08 и 54/09), 
Скупштина општине Рековац на 23. седници 
одржаној дана 03.03.2015. године, донела је 
 
   

О Д Л У К У 
О прихватању писма о намерама и давању 

овлашћења Општинском већу општине 
Рековац за закључење Уговора са 

потенцијалним инвеститором 
 

I 
ПРИХВАТА СЕ писмо о намерама 

потенцијалног инвеститора господина Wajih 
Rjoob из државе Палестине, који је доставио 
писмо о намерама инвестирања на подручју 
општине Рековац. 

 
I I 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Општинско веће 
општине Рековац да може у име Општине 
Рековац закључити Уговор са потенцијалним 
инвеститором господином Wajih Rjoob из државе 
Палестине. 
 

I I I 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 30-01/15-01, дана: 03.03.2015. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                              

Горан Ђорђевић с.р. 

 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07), члана 36. став 1. тачка 8. Статута 
општине Рековац («Службени гласник општине 
Рековац» број 46/08 и 50/08) и члана 103. 
Пословника Скупштине општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац» број 
47/08), Скупштина општине Рековац на 23. 
седници одржаној дана 03.03.2015. године, донела 
је 
 
 

О Д Л У К У 
О усвајању извештаја о раду са финансијским 

извештајем за 2014. годину и давању 
сагласности на План  рада за 2015. годину са 

финансијским планом и планом јавних набавки 
за 2015. годину Народне библиотеке „Др 

Милован Спасић“ у Рековцу  
 
 
 
 
I 
 

УСВАЈА СЕ извештај о раду са 
финансијским извештајем Народне библиотеке 
„Др Милован Спасић“  Рековац за 2014. годину. 

 

I I 
 
ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада за 2014. 

годину са финансијским планом и Планом јавних 
набавки за 2015. годину Народне библиотеке „Др 
Милован Спасић“ у Рековцу. 

 
 

I I I 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 401-52/2015-01 дана: 03.03.2015. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                 
                                                   Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 
8. Статута општине Рековац («Службени гласник 
општине Рековац» број 46/08 и 50/08) и члана 
103. Пословника Скупштине општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац» број 
47/08 и 54/09), Скупштина општине Рековац на 
23. седници одржаној дана 03.03.2015. године, 
донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О усвајању извештаја о раду за 2014. годину и 
давању сагласности на финансијски план са 

Планом јавних набавки за 2015. годину 
Предшколске установе „Милоје Милојевић“ 

Рековац 
 
 
 
I 
 

УСВАЈА СЕ извештај о раду 
Предшколске установе „Милоје Милојевић“ 
Рековац за 2014. годину. 

 
 

I I 
 
ДАЈЕ СЕ сагласност на финансијски 

план са Планом јавних набавки за 2015. годину 
Предшколске установе „Милоје Милојевић“ 
Рековац. 

 
 

I I I 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 401-52/2015-01 дана: 03.03.2015. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                             
Горан Ђорђевић с.р. 

 

 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07), члана 36. став 1. тачка 8. Статута 
општине Рековац («Службени гласник општине 
Рековац» број 46/08 и 50/08) и члана 103. 
Пословника Скупштине општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац» број 47/08 
и 54/09), Скупштина општине Рековац на 23. 
седници одржаној дана 03.03.2015. године, донела 
је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О усвајању извештаја о раду за 2014. годину и 

давању сагласности на Програм рада, 
финансијски план и План јавних набавки за 

2015. годину ЈУ Дома културе Рековац 
 
 
 
I 
 
 

УСВАЈА СЕ извештај о раду ЈУ Дома 
културе Рековац за 2014. годину. 

 
 
 

I I 
 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада, 

финансијски план и План јавних набавки ЈУ Дома 
културе Рековац за 2015. годину. 

 
 
 

I I I 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 401-52/2015-01 дана: 03.03.2015. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                      
Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 
8. Статута општине Рековац («Службени гласник 
општине Рековац» број 46/08 и 50/08) и члана 
103. Пословника Скупштине општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац» број 
47/08 и 54/09), Скупштина општине Рековац на 
23. седници одржаној дана 03.03.2015. године, 
донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О давању сагласности на Програм пословања 
са Планом јавних набавки Јавног предузећа 
“Друмски превоз путника“ Рековац за 2015. 

годину 
 
 
I 
 

 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања са Планом јавних набавки Јавном 
предузећу “Друмски превоз путника“ Рековац за 
2015. годину.  

 
 

I I 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 021-02/2015-01 дана: 03.03.2015. године 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                 
Горан Ђорђевић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
На члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС» број 129/07), члана 36. 
Статута општине Рековац («Службени гласник 
општине Рековац» број 46/08, 50/08) и члана 103. 
Пословника Скупштине општине Рековац 
(„Службени гласник општине Рековац“ број 47/08 
и 54/09), Скупштина општине Рековац на 23. 
седници одржаној дана 03.03.2015. године, донела 
је 

 
 
 

   
О Д Л У К У 

 
 

I 
 
 
 

 Овом Одлуком ПРЕНОСИ СЕ на 
управљање и коришћење целокупна имовина, 
права и обавезе установе Музеја на отвореном 
„Каленић“ која је укинута Одлуком Скупштине 
општине Рековац, број 02-10/10-01 од 11.02.2010. 
године на Туристичку организацију општине 
Рековац, која је правни следбеник укинуте 
установе. 
 
 

I I 
 

  
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 

 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 404-05/15-01, дана: 03.03.2015. год. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                     
Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гл. РС» 
бр.129/07), члана 54. Закона о основама система 
образовања и васпитања («Сл. гл. РС» бр. 72/09 и 
52/11),  члана 36. став 1. тачка 9. Статута 
општине Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр. 
46/08 и 50/08) и члана 103. став 1. Пословника 
Скупштине општине Рековац («Сл. гл. општине 
Рековац» бр. 47/08 и 54/09), Скупштина општине 
Рековац на 23. седници одржаној дана 
03.03.2015. године донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О разрешењу члана органа управљања – 

школског одбора  
Основне школе «Душан Поповић» у Белушићу 

као представника јединице локалне 
самоуправе 

 
 
 
 

I 
 

РАЗРЕШАВА СЕ члан школског одбора 
Основне школе «Душан Поповић» у Белушићу, 
као представник локалне самоуправе, Милан 
Јаковљевић из Белушића. 

 

 

I I 
 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-07/15-01 дана: 03.03.2015. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                       
Горан Ђорђевић с.р. 

 
 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи («Сл. гл. РС» бр.129/07), 
члана 54. Закона о основама система образовања и 
васпитања («Сл. гл. РС» бр. 72/09 и 52/11),  члана 
36. став 1. тачка 9. Статута општине Рековац («Сл. 
гл. општине Рековац» бр. 46/08 и 50/08) и члана 
103. став 1. Пословника Скупштине општине 
Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр. 47/08 и 
54/09), Скупштина општине Рековац на 23. 
седници одржаној дана 03.03.2015. године донела 
је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О именовању члана органа управљања – 

школског одбора  
Основне школе «Душан Поповић» у Белушићу 

као представника јединице локалне самоуправе 
 
 
 

I 
 

ИМЕНУЈУ СЕ Љубиша Томић из Течића 
за члана школског одбора Основне школе «Душан 
Поповић» у Белушићу, као представник локалне 
самоуправе. 

 

 

I I 
 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-08/15-01 дана: 03.03.2015. године 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                 
Горан Ђорђевић с.р. 
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