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На основу члана 134. и 135. став 

2. тачка 1. Закона о здравственој заштити 
(“Службени гласник РС”, број  107/05... 
45/13 – др. закон), члана 24. став 2. тачка 
1. Статута Дома здравља Рековац („Сл. 
гл. општине Рековац“ бр. 35/07), 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 општина 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 
18. седници одржаној дана 07.07.2014. 
године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу вршиоца дужности 

директора  Дома здравља Рековац 
 
 

I 
 

РАЗРЕШАВА СЕ вршилац 
дужности директора  Дома здравља  
Рековац, др Данијела Илић спец. 
педијатрије из Драгова, на лични 
захтев.  
 

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 130. став 3. Закона о здравственој 
заштити предвиђено је да директора, 
заменика директора, чланове управног и 
надзорни одбор здравствене установе 
именује и разрешава оснивач. 
Чланом 134. став 2. Закона о здравственој 
заштити, прописано је да се услови за 
избор, права, обавезе и одговорности 
директора здравствене установе односе и 
на вршиоца дужности директора 
здравствене установе. 
Чланом 135. Закона и чланом 24. Статута 
Дома здравља Рековац предвиђени су 
услови за разрешење директора  
здравствене установе.  
Др Данијела Илић спец. педијатрије из 
Драгова, поднела је  писмени захтев за 
разрешење са функције вршиоца 
дужности директора Дома здравља 
Рековац, дана 02.07.2014. године, 
евидентиран под бројем 02-40/2014-01. 
Поступајући у складу са одредбама члана 
134. и 135. став 2 тачка 1. Закона о 
здравственој заштити и  члана 24. став 2. 
тачка 1. Статута Дома здравља Рековац, 
Скупштина општине Рековац, донела је 
Решење о разрешењу вршиоца дужности 
директора Дома здравља Рековац, као у 
диспозитиву. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-40/14-01, дана: 07.07.2014. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                          

Горан Ђорђевић   с.р. 
 
 
 
 

 

СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК  
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
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На основу члана 130. став 1. и 3. и 
члана 134.  став 1. и 2. Закона о 
здравственој заштити (“Службени 
гласник РС”, број  107/05), члана 22. 
Статута Дома здравља Рековац („Сл. гл. 
Општине Рековац“ Бр 35/07), 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 општина Рековац, број 46/08 и 
50/08), и члана 103. Пословника 
Скупштине општине Рековац (“Службени 
гласник општине Рековац”, 47/08 и 
54/09), Скупштина општине Рековац на 
18. седници одржаној дана 07.07.2014. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању  вршиоца дужности 

директора  Дома здравља Рековац 
 
 

I 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ   за вршиоца 
дужности директора  Дома здравља  
Рековац на период од 6 месеци, др 
Снежана Стојановић спец. опште 
медицине из Крагујевца. 
 

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 130. Закона о 
здравственој заштити  предвиђено је да 
су органи Здравствене установе: 
Директор, Управни и Надзорни одбор. 
Чланом 132. Закона  предвиђени су 
услови за именовање директора  
здравствене установе.  

Чланом 134. Закона и чланом 22. 
Статута Дома здравља прописано је да 
ако Оснивач не именује директора, 
Оснивач ће именовати Вршиоца 
дужности директора Дома здравља на 
период од 6 месеци. 

Надлежности вршиоца дужности 
директора предвиђене су чланом 131. и 
чланом 134. став 3. Закона и чланом 23. 
Статута Дома здравља Рековац. 

На основу наведеног, 
разматрајући поднети предлог за 
именовање др Снежане Стојановић за 
вршиоца дужности директора Дома 
здравља Рековац, Скупштина општине 
Рековац већином гласова присутних 
одборника донела је решење као у 
диспозитиву. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-41/14-01, дана: 07.07.2014. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                         

                                                                                                                                                                               
Горан Ђорђевић  с.р. 

 
 

 
 
 
На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гл. РС» бр. 
129/07),  члана 36. Статута општине 
Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр. 
46/08 и 50/08) и члана 103.  Пословника 
Скупштине општине Рековац («Сл. гл. 
општине Рековац» бр 47/08 и 54/09), 
Скупштина општине Рековац на 18. 
седници одржаној дана 07.07.2014. 
године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија коју 
чине представници одборничких група 
Скупштине општине Рековац, чији је 
задатак да изврши пресек финансијског  
стања и потраживања, и пресек кадровске 
структуре, на дан примопредаје дужности 
између разрешеног и именованог 
вршиоца дужности директора Дома 
здравља Рековац. 
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I I 
 

 
 НАЛАЖЕ СЕ одборничким 
групама Скупштине општине Рековац да 
одреде свог представника за члана ове 
Комисије. 
 

I I I 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику општине Рековац. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-42/14-01, дана: 07.07.2014. год. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                 

Горан Ђорђевић с.р.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

 
Издаје и штампа: 

Општинска управа  
Општине Рековац Светозара 

Марковића број 2 
 

Телефон 035/8411-004 
 

Главни и одговорни уредник: 
Мирослав Милић 

 
Компјутерска обрада: Драгана Поповић 
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