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На основу члана 35. став 7. 

Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'',  бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014), члана 36. став 
1. тачка 5. 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 седници 22. 
одржаној  дана 18.12.2014. године, 
донела је  
 
 

О Д Л У К У 
о доношењу Плана детаљне 

регулације комплекса експлоатације 
лежишта дијабаза ''Драча'' код 
Превешта у општини Рековац  

(пречишћен текст) 
 

Члан 1. 
 

ДОНОСИ СЕ План детаљне 
регулације комплекса експлоатације 
лежишта дијабаза ''Драча'' код 
Превешта у општини Рековац (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).  

На основу Одлуке Скупштине 
општине Рековац број: 310-03/14-01 од 
28.02.2014. године, о изради Плана 
детаљне регулације комплекса 
експлоатације лежишта дијабаза 
„Драча“ код Превешта у општини 
Рековац, спроведен је поступак израде 
Плана детаљне регулације на које је 
позитивно мишљење дала Комисија за  

 
планове општине Рековац број 350-
04/14-02 од 17.11.2014. године. 

Укупна површина обухвата 
Плана износи 16 ха. 

Простор обухваћен Планом 
налази се на територији КО Превешт. 

 
Члан 2. 

 
Планом се уређује простор у 

циљу експоатације минералне сировине 
камена дијабаза у лежишту „Драча“ код 
Превешта, а за потребе одржавања 
путне инфраструктуре у општини 
Рековац и у друге наменске сврхе. 

Саставни део ове Одлуке је План 
детаљне регулулације комплекса 
експлоатације лежишта дијабаза 
''Драча'' код Превешта у општини 
Рековац, а поступак израде Плана 
детаљне регулације спровео је 
Југословенски институт за урбанизам и 
становање - ЈУГИНУС, Београд, 
Андрићев венац бр. 2, који се објављује 
у Службеном гласнику општине 
Рековац. 

  
Члан 3. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику општине Рековац.  
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 310-19/14-01, дана: 18.12.2014. год. 
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Скупштина општине Рековац на 

основу члана 209. Закона о општем 
управном поступку („Службени лист 
СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени 
гласник РС“ бр. 30/2010), и члана 114. 
став 5. Пословника Скупштине општине 
Рековац ("Службени гласник општине 
Рековац, бр. 47/08 и 54/09), доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
У Одлуци о усвајању Нацрта 

плана детаљне регулације комплекса 
експлоатације лежишта дијабаза 
''Драча'' код Превешта у општини 
Рековац и давању сагласности на 
спровођење поступка израде Плана 
детаљне регулације број 310-19/14-01 од 
18.12.2014. године, исправља се члан 1. 
и 2. тако да гласе: 

 
Члан 1. 

ДОНОСИ СЕ План детаљне 
регулације комплекса експлоатације 
лежишта дијабаза ''Драча'' код 
Превешта у општини Рековац (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).  

На основу Одлуке Скупштине 
општине Рековац број: 310-03/14-01 од 
28.02.2014. године, о изради Плана 
детаљне регулације комплекса 
експлоатације лежишта дијабаза 
„Драча“ код Превешта у општини 
Рековац, спроведен је поступак израде 
Плана детаљне регулације на које је 
позитивно мишљење дала Комисија за 
планове општине Рековац број 350-
04/14-02 од 17.11.2014. године. 

Укупна површина обухвата 
Плана износи 16 ха. 

Простор обухваћен Планом 
налази се на територији КО Превешт. 

 
Члан 2. 

Планом се уређује простор у 
циљу експоатације минералне сировине 
камена дијабаза у лежишту „Драча“ код 
Превешта, а за потребе одржавања  

 
путне инфраструктуре у општини 
Рековац и у друге наменске сврхе. 

Саставни део ове Одлуке је План 
детаљне регулулације комплекса 
експлоатације лежишта дијабаза 
''Драча'' код Превешта у општини 
Рековац, а поступак израде Плана 
детаљне регулације спровео је 
Југословенски институт за урбанизам и 
становање - ЈУГИНУС, Београд, 
Андрићев венац бр. 2, који се објављује 
у Службеном гласнику општине 
Рековац. 
 

I I 
 Ова исправка има правно дејство 
од дана од којег правно дејство има 
наведена Одлука и објавиће се у 
Службеном гласнику општине Рековац.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина општине Рековац на 
22. седници одржаној дана 18.12.2014. 
године донела је Одлуку број 310-19/14-
01. Приликом израде Одлуке дошло је 
до грешке у том смислу што је наведено 
да се усваја Нацрт плана детаљне 
регулације компекса екплоатације 
лежишта дијабаза ''Драча'' код 
Превешта у општини Рековац, а требало 
је да гласи доноси се План детаљне 
регулације компекса екплоатације 
лежишта дијабаза ''Драча'' код 
Превешта у општини Рековац са свим 
исправкама као у диспозитиву овог 
Закључка. 

На основу члана 209. Закона о 
општем управном поступку и члана 114. 
став 5. Пословника Скупштине општине 
Рековац, доноси се Закључак о 
исправци Одлуке Скупштине општине 
Рековац као у диспозитиву. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 310-19/14-01, дана: 19.03.2015. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                        

Горан Ђорђевић с.р. 
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