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СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК  
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

   Година 10.                                                    21.  мај  2013.  године                                                      Број 3. 
 
 
 
 
На основу члана 46. Закона о локалним 
изборима («Сл. гл. РС» бр. 129/07) и члана  
8. Закона о изменама и допунама Закона о 
локалним изборима („Сл. гл. РС“, бр. 54/11) 
и члана 103. Пословника Скупштине 
општине Рековац («Сл. гласник општине 
Рековац», бр. 47/08 и 54/09), Скупштина 
општина Рековац на 9. седници одржаној 
дана 20.05.2013. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О престанку мандата одборника 

 
I 

 
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата 
одборника Скупштине општине Рековац, 
Љубиши Томићу из Течића. 

 
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 
 
Поступајући по захтеву Агенције за борбу 
против корупције, број 014-07-00453/2012-
11 од 07.05.2013. године, а који је примљен 
14.05.2013. године евидентиран под бројем 
07-08/13-01 од 14.05.2013. године. 
У захтеву се констатује, да Љубиши 
Томићу, решењем Агенције, јавна функција 
одборника у Скупштини општине Рековац 
престаје по сили Закона, о чему ће одлуку 
донети Скупштина општине Рековац у року 
од 8 дана од дана пријема решења.  
 
 
 

 
 
 
 
Скупштина општине Рековац је на 9. 
седници одржаној дана 20.05.2013. године 
донела одлуку о престану мандата 
одборнику Љубиши Томићу из Течића. 
За престанак  мандата одборника Љубише 
Томића гласало је 19 одборника, против и 
уздржаних није било, што представља 
већину од укупно 33 одборника Скупштине 
општине Рековац. 
На основу напред наведеног, донета је 
одлука као у диспозитиву. 
  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 07-08/2013-01,  дана: 20.05.2013. год. 
 

                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

Горан Ђорђевић с.р. 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» 
129/07), члана 11. и 36. Статута општине 
Рековац («Службени гласник општине 
Рековац» бр. 46/08 и 50/08), и члана 103. 
Пословника Скупштине општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац» бр. 
47/08 и 54/09), Скупштина општине 
Рековац на 9. седници одржаној дана 
20.05.2013. године, донела је 
 
  

О Д Л У К У 
О додели награда и признања општине 

Рековац  
поводом дана општине Вазнесења 

Господњег –Спасовдана 
 
 

I 
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ДОДЕЉУЈЕ СЕ ПЛАКЕТА општине 
Рековац: 
-Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја – министру Жарку 
Обрадовићу. 

 
I I 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ ДИПЛОМА општине 
Рековац: 
-Предшколској установи „Милоје 
Милојевић“ у Рековцу 
-Средњој „Пољопривредно – 
ветеринарској“ школи у Рековцу 

 
 

I I I 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ЗАХВАЛНИЦА општине 
Рековац: 
- РТК Крагујевац 
- РТВ Пинк 
- Новинско издавачкој агенцији „Жупска 
реч“ Александровац 
- Јавно информативном предузећу „Нови 
пут„ Јагодина 

 
 

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

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 17-01/13-01 дана: 20.05.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                
Горан Ђорђевић с.р. 

 
 
 
 

На основу члана 56. Закона о локалној 
самоуправи ( Сл. Гласник РС бр. 129/2009) 
и чланова 62. и 69. Статута општине 
Рековац («Општински службени гласник 
општине Рековац», број 46/2008 ) и члана 5. 
Пословника о раду Општинског већа 
општине Рековац ( «Сл. гласник општине 
Рековац», број 17/05 )  Општинско веће 
општине Рековац на 22.седници одржаној  
13.05.2013.године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О расписивању Јавног огласа за 
постављење начелника Општинске 

управе општине Рековац 
 

I 
 

Расписује се Јавни оглас за постављење 
начелника Општинске управе општине 
Рековац на период од пет година. 

 
 

I I 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику општине Рековац и листу 
„Послови“ Националне службе за 
запошљавање Републике Србије. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
На основу истека мандата начелника 
Општинске Управе општине Рековац а у 
складу са чланом 56. Закона о локалној 
самоуправи ( Сл. Гласник РС бр. 129/2009) 
и члановима 62. и 69. Статута општине 
Рековац («Општински службени гласник 
општине Рековац», број 46/2008 ) одлучено 
је као у диспозитиву решења. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број  02-37/13-04, дана 13.05.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Предраг Ђорђевић с.р. 

 

 

На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС бр. 
129/07), члана 62. Статута општине Рековац 
(„Службени гласник општине Рековац бр. 
46/08), и члана 48. Статута ЈКП „Мермер“,   
Општинско веће доноси 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
I 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ Дејан Симић, дипломирани 
правник, за лице које ће обављати послове 
в.д. директора ЈКП „Мермер“ из Рековца до 
избора новог в.д. директора. 
 

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 
 

На основу поднете оставке Веселина 
Жуњића, бр. 02-35/2013-01 од 09.05.2013. 
године, на место в.д. директора ЈКП 
„Мермер“ Рековац, и у складу са чланом 48. 
Статута ЈКП „Мермер“, Општинско веће 
именује лице које ће обављати послове в.д. 
директора ЈКП „Мермер“ Рековац до 
избора новог в.д. директора. 
 
 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-36/13-04, дана: 13.05.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Предраг Ђорђевић с.р. 

 
 
На основу члана 62. Статута општине 
Рековац («Општински службени гласник 
општине Рековац», број 46/2008 ) и члана 5. 
Пословника о раду Општинског већа 
општине Рековац ( «Сл. гласник општине 
Рековац», број 17/05)  Општинско веће  на 
својој 22. седници, која је одржана 
13.05.2013. године једногласно утврђује 
 

О Д Л У К У 
о неангажовању ревизора екстерне 

ревизије 
 

I 
 

Не ангажује се овлашћена ревизорска 
установа која испуњава законски прописане 

услове за вршење екстерне ревизије, за 
обављање послова ревизије Завршног 
рачуна буџета општине Рековац за 2012. 
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. 
Упутством Министарства финансија 
Управе за трезор, предвиђена је могућност  
да Oпштинско веће општине Рековац може 
донети одлуку о неангажовању ревизора. 
Због трошкова и високе накнаде за рад 
ревизора, као и због тога што је држана 
ревизорска институција престала да даје 
сагласност, Општинско веће општине 
Рековац доноси Одлуку о неангажовању 
ревизора екстерне ревизије Завршног 
рачуна буџета општине Рековац за 2012. 
годину. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број 401-423/13-04,  дана: 13.05.2013. год. 

                                                          
                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Предраг Ђорђевић  с.р. 
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