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СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК  
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

   Година 10.                                          12.  септембар  2013.  године                                                      Број 5. 
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 4. 
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 11. 
седници одржаној дана 06.09.2013.  године, 
утврдила је 
 
 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 
 Мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за подручје општине 

Рековац 
 
I 
 

Према одлуци управног одбора Фонда за 
развој пољопривреде о финансијском плану 
за 2013. годину средства планирана за 
развој пољопривредне производње на 
подручју општине Рековац користе се за: 

 
- развој сточарства; 
- развој воћарства; 
- развој пластеничке производње; 
- развој пчеларства; 
- улагање у део система за наводњавање; 
- за инвестициона улагања у складишне 

капацитете; 
 

I I 
 
Средства се користе под условима 
прописаним правилником. 
 
Право на коришћење средстава  Фонда 
за развој пољопривреде имају: 

- физичко лице – носилац породичног 
пољопривредног газдинства; 

- правно лице, 

 под условима да су: 
- уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава ; 
- испуњавају посебне услове утврђене 

правилницима за сваку намену програма; 
 
Мера подршке и спровођење 
пољопривредне политике која се односи 
на директна плаћања 
 
Програм мера у сточарству: 
- регресирање осемењавања уматичених 
крава семеном одабраних квалитетних 
бикова у износу од 1.500,00 динара. 
 
Програм кредитне подршке: 
- кредитна подршка за изградњу и 
опремање мини сушара и мини хладњача 
кроз исплату камата на наменски кредит. 
 
Подстицаји мерама руралног развоја 
 
Подршка реализације пројеката оствариће 
се као накнада дела трошкова у одређеном 
проценту од вредности поједине врсте мере 
(рачуна без ПДВ-а). 
  
Програм мера за развој воћарства: 
- повраћај дела средстава по рачуну за 
куповину воћних садница при подизању 
нових засада воћа.  Ова мера има за циљ 
повећање површина под воћним врстама  уз 
предходно испуњење услова о минимуму и 
максимуму засејане површине, као и 
потребне документације. Износ подстицаја 
је 50% од вредности рачуна за купљене 
саднице. 
 
Програм мера  пластеничке производње: 
-субвенција за изградњу нових пластеника  
у повртарству и хортикултури у висини  
50% од вредности рачуна при куповини 
фолије и металне конструкције. 
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Програм мера у пчеларству: 
-повраћај дела средстава за куповину нових 
кошница,матица и  одређене опреме која се 
користи у процесу производње меда.  
Максималани износ подстицаја је 40% у 
односу на укупну вредност инвестиција.  
 
Програм мера за наводњавање: 
Повраћај средстава у висини од 40% по 
рачуну за инвестирање у секундарну мрежу 
наводњавања којa се користе у воћарству и 
повртарству уз претходно испуњење услова 
прописаних правилником. 
 

I I I 
 

Овај Предлог Програма објавиће се у 
Службеном гласнику општине Рековац. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 320-153/13-01, дана: 06.09.2013. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                

Горан Ђорђевић с.р. 
 

 
На основу члана 14. став 4. Закона о 
пољопривредном земљишту (''Службени 
гласник РС'', број 62/06), члана 32. става 1. 
тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС»  бр. 129/07), 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), а уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број 320-11-6998/2013-14 од 
23.08.2013. године Скупштина општине 
Рековац на 11. седници одржаној дана 
06.09.2013. године донела је, 
 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине                                                                          
Рековац за 2013. годину 

 
I 

ДОНОСИ СЕ Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта општине Рековац за 2013. 
годину.   

I I 
Изворни текст Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине 
Рековац за 2013. годину саставни је део 
овог акта. 
 

I I I 
Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
општине Рековац за 2013. годину, ступа на 
снагу даном доношења, а овај акт објавиће 
се у Службеном гласнику општине Рековац. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 320-176/13-01, дана: 06.09.2013. год. 

 
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 11. 
седници одржаној дана 06.09.2013. 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 2013. 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 2013. годину. 
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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: 02-65/13-01, дана: 06.09.2013. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                             

Горан Ђорђевић с.р. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 5. 
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 11. 
седници одржаној дана 06.09.2013.  године, 
усвојила  је 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 
одбране од поплава за водотоке II реда на 

територији општине Рековац  
 за 2013. годину  

 
I 

УСВАЈА СЕ Оперативни план одбране од 
поплава за водотоке I I  реда на територији 
општине Рековац за 2013. годину. 
 

I I  
Изворни текст Оперативног плана одбране 
од поплава за водотоке II  реда на 

територији општине Рековац за 2013. 
годину, саставни је део овог акта. 
 

I I I 
Оперативни план одбране од поплава за 
водотоке I I  реда на територији општине 
Рековац за 2013. годину, ступа на снагу 
даном доношења, а овај акт објавиће се у 
Службеном гласнику општине Рековац. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 325-23/13-01 дана: 06.09.2013. 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. став 1. Пословника Скупштине 
општине Рековац («Сл. гл. општине 
Рековац» бр. 47/08 и 54/09), Скупштина 
општине Рековац на 11. седници одржаној 
дана 06.09.2013. године донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О прихватању иницијативе, 
Хуманитарне организације 

„Отворена врата“ из Крагујевца 
 

I 
УСВАЈА СЕ иницијатива – писмо о 
намерама, Хуманитарне организације 
„Отворена врата“ из Крагујевца, за 
изградњу будућег комплекса новог 
старачког дома за стара лица, са 
капацитетом за 100 лица и изградњом 
комплетне инфраструктуре. 
Опредељује се локација „Луњевац“, у 
близини насељеног места Течић, која 
испуњава услове за реализацију пројекта 
који су наведени у писму о намерама.   
 

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

Број: 61-02/13-01 дана: 06.09.2013. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                   
Горан Ђорђевић  с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07), члана 35. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), члана 36. став 1. тачка 9. Статута 
општине Рековац („Службени гласник 
општине Рековац“ број 46/08 и 50/08), 
Скупштина општине Рековац, на 11. 
седници одржаној дана 06.09.2013. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа 
„Мермер“ ЈП Рековац 

  
I 

РАЗРЕШАВА СЕ Богољуб Радовановић, 
дипломирани инжењер водопривреде из 
Рековца, вршилац дужности директора 
Јавног комуналног предузећа „Мермер“ ЈП 
Рековац, применом новог Закона о јавним 
предузећима. 
 

I I 
Ово Решење објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Рековац“.  
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-62/2013-01, дана: 06.09.2013. 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 21. став 2, члана 31, 
32. и 33. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12), 
члана 36. став 1. тачка 9. Статута општине 
Рековац („Службени гласник општине 
Рековац“ број 46/08 и 50/08), Скупштина 
општине Рековац, на 11. седници одржаној 
дана 06.09.2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног 

комуналног предузећа „Мермер“ ЈП 
Рековац 

  
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Богољуб Радовановић, 
дипломирани инжењер водопривреде из 

Рековца, за директора Јавног комуналног 
предузећа „Мермер“ ЈП Рековац, на период 
од четири године. 
Решење о именовању директора Јавног 
комуналног предузећа „Мермер“ Рековац 
коначно је. 

 
I I 

 
Ово Решење објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ и „Службеном 
гласнику општине Рековац“.  
 
 

Образложење 
 
 

На основу одлуке Скупштине општине 
Рековац о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора ЈКП „Мермер“ 
Рековац број 02-48/13-01, од 14.06.2013. 
године, Комисија за именовања спровела је 
по расписаном јавном конкурсу изборни 
поступак сходно члану 30. Закона о јавним 
предузећима.  
Комисија за именовања доставила је 
надлежном органу – Скупштини општине 
Рековац ранг листу кандидата који 
испуњавају услове за именовања, а што је 
наведено у записнику Комисије број  02-
47/2013-01од 17.07.2013. године.  
Скупштина општине Рековац на 11. 
седници одржаној дана 06.09.2013. године, 
разматрала је предлоге и одлучивала о 
именовању директора ЈКП „Мермер“ 
Рековац. 
По спроведеном поступку, донето је 
Решење да се за директора ЈКП „Мермер“ 
именује Богољуб Радовановић, дипл. инж. 
водопривреде из Рековца. 
На основу напред наведеног, Скупштина 
општине Рековац донела је Решење као у 
диспозитиву. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 112-06/13-01, дана: 06.09.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                       
Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07), члана 35. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), члана 36. став 1. тачка 9. Статута 
општине Рековац („Службени гласник 
општине Рековац“ број 46/08 и 50/08), 
Скупштина општине Рековац, на 11. 
седници одржаној дана 06.09.2013. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу в.д. директора Јавног 

предузећа „Друмски превоз путника“ 
Рековац 

  
 

I 
РАЗРЕШАВА СЕ Драган Анђелић, 
дипломирани маш. инж. из Рековца, в.д. 
директора Јавног предузећа „Друмски 
превоз путника“ Рековац, применом новог 
Закона о јавним предузећима.   

 
 

I I 
Ово Решење објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Рековац“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-63/13-01, дана: 06.09.2013. 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 21. став 2, члана 31, 
32. и 33. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12), 
члана 36. став 1. тачка 9. Статута општине 
Рековац („Службени гласник општине 
Рековац“ број 46/08 и 50/08), Скупштина 
општине Рековац, на 11. седници одржаној 
дана 06.09.2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног предузећа 

„Друмски превоз путника“ Рековац 
  

I 
ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Анђелић, 
дипломирани маш. инж. из Рековца, за 
директора Јавног предузећа „Друмски 

превоз путника“ Рековац, на период од 
четири године. 
Решење о именовању директора Јавног 
предузећа „Друмски превоз путника“ 
Рековац коначно је. 

 
I I 

 
Ово Решење објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ и „Службеном 
гласнику општине Рековац“.  
 
 

Образложење 
 
 

На основу одлуке Скупштине општине 
Рековац о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Јавног предузећа 
„Друмски превоз путника“ Рековац број 02-
47/13-01, од 14.06.2013. године, Комисија за 
именовања спровела је по расписаном 
јавном конкурсу изборни поступак сходно 
члану 30. Закона о јавним предузећима.  
Комисија за именовања доставила је 
надлежном органу – Скупштини општине 
Рековац предлог кандидата који испуњава 
услове за именовање, а што је наведено у 
записнику Комисије број  02-47/2013-01од 
17.07.2013. године.  
Скупштина општине Рековац на 11. 
седници одржаној дана 06.09.2013. године, 
разматрала је предлог и одлучивала о 
именовању директора Јавног предузећа 
„Друмски превоз путника“ Рековац . 
По спроведеном поступку, донето је 
Решење да се за директора Јавног предузећа 
„Друмски превоз путника“ Рековац именује 
Драган Анђелић, дипл. маш. инж из 
Рековца.  
На основу напред наведеног, Скупштина 
општине Рековац донела је Решење као у 
диспозитиву. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 112-12/13-01, дана: 06.09.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                               
Горан Ђорђевић с.р.   
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07), члана 35. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), члана 36. став 1. тачка 9. Статута 
општине Рековац („Службени гласник 
општине Рековац“ број 46/08 и 50/08), 
Скупштина општине Рековац, на 11. 
седници одржаној дана 06.09.2013. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу директора Јавног предузећа 

„Дирекције за урбанизам и изградњу“ 
општине Рековац 

 
I 

РАЗРЕШАВА СЕ Мирослав Тодоровић, 
машински инжењер из Рековца, директор 
Јавног предузећа „Дирекције за урбанизам 
и изградњу“ општине Рековац, применом 
новог Закона о јавним предузећима. 
 

I I 
Ово Решење објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Рековац“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-64/2013-01, дана: 06.09.2013. 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 21. став 2, члана 31, 
32. и 33. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12), 
члана 36. став 1. тачка 9. Статута општине 
Рековац („Службени гласник општине 
Рековац“ број 46/08 и 50/08), Скупштина 
општине Рековац, на 11. седници одржаној 
дана 06.09.2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног предузећа 

„Дирекције за урбанизам и изградњу“ 
општине Рековац 

  
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Момчило Сретеновић, 
дипломирани економиста из Крагујевца, за 
директора Јавног предузећа „Дирекције за 

урбанизам и изградњу“ општине Рековац, 
на период од четири године. 
Решење о именовању директора Јавног 
предузећа „Дирекције за урбанизам и 
изградњу“ општине Рековац коначно је. 

 
I I 

 
Ово Решење објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ и „Службеном 
гласнику општине Рековац“.  
 
 

Образложење 
 
 

На основу одлуке Скупштине општине 
Рековац о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Јавног предузећа 
„Дирекције за урбанизам и изградњу“ 
општине Рековац број 02-46/13-01, од 
14.06.2013. године, Комисија за именовања 
спровела је по расписаном јавном конкурсу 
изборни поступак сходно члану 30. Закона 
о јавним предузећима.  
Комисија за именовања доставила је 
надлежном органу – Скупштини општине 
Рековац ранг листу кандидата који 
испуњавају услове за именовања, а што је 
наведено у записнику Комисије број  02-
46/2013-01од 18.07.2013. године.  
Скупштина општине Рековац на 11. 
седници одржаној дана 06.09.2013. године, 
разматрала је предлоге и одлучивала о 
именовању директора Јавног предузећа 
„Дирекције за урбанизам и изградњу“ 
општине Рековац . 
По спроведеном поступку, донето је 
Решење да се за директора Јавног предузећа 
„Дирекције за урбанизам и изградњу“ 
општине Рековац именује Момчило 
Сретеновић, дипломирани економиста из 
Крагујевца.  
На основу напред наведеног, Скупштина 
општине Рековац донела је Решење као у 
диспозитиву. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 112-11/13-01, дана: 06.09.2013. 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 36. став 1. тачка 9. 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 општина Рековац на 11. 
седници одржаној дана 06.09.2013. године 
донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o разрешењу вршиоца дужности 

директора Дома културе у Рековцу 
 

 
 
I 

 
РАЗРЕШАВА СЕ Стефан Вукосављевић 
економски техничар из Рековца, вршилац 
дужности директора Дома културе у 
Рековцу. 

 
 

 
I I 

 
Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику општине Рековац.  
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-58/13-01, дана: 06.09.2013. 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 36. став 1. тачка 9. 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 општина Рековац на 11. 
седници одржаној дана 06.09.2013. године 
донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању вршиоца дужности 

директора Дома културе у Рековцу 
 
 
 
 

I 
 
ИМЕНУЈЕ СЕ Стефан Вукосављевић 
економски техничар за вршиоца дужности 
директора Дома културе у Рековцу. 
Функцију ће обављати до спровођења 
јавног конкурса. 

 
 

 
I I 

 
Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику општине Рековац.  
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02 -59/13-01, дана: 06.09.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ    
                                                                                    

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС» 129/07), члана 20. Статута Туристичке 
организације општине Рековац („Службени 
гласник општине Рековац“, бр. 01/2013), 
члана 36. став 1. 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 11. 
седници одржаној дана: 06.09.2013. године, 
донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o разрешењу директора Туристичке 

организације 
општине Рековац 

 
 

 
 

I 
 
РАЗРЕШАВА СЕ Ненад Филиповић из 
Рековца, директор Туристичке организације 
општине Рековац. 
 

I I 
 
Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и  објавиће се у Службеном 
гласнику општине Рековац.  
 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-60/13-01, дана: 06.09.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                           
Горан Ђорђевић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС» 129/07), члана 19. Статута Туристичке 
организације општине Рековац („Службени 
гласник општине Рековац“, бр. 01/2013), 
члана 36. став 1. 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 11. 
седници одржаној дана: 06.09.2013. године, 
донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању вршиоца дужности 

директора Туристичке организације 
општине Рековац 

 
 
 
 

I 
 
ИМЕНУЈЕ СЕ Ненад Филиповић из 
Рековца за вршиоца дужности директора 
Туристичке организације општине Рековац. 
Функцију ће обављати до спровођења 
јавног конкурса. 

 
I I 

 
Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и  објавиће се у Службеном 
гласнику општине Рековац.  
 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-61/13-01, дана: 06.09.2013. год. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                      

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 62. Статута општине 
Рековац («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 27. седници, која је одржана 
30.08.2013. године једногласно утврђује 
 

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 ревизије финансијског пословања 
Дома здравља Рековац. 

 
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 
 

Дана 30.08.2013.године Дом здравља 
поднео захтев за укључивање локалне 
самоуправе у решавање финансијских 
потешкоћа у раду ДЗ Рековац, као и за 
одобрење новчаних средстава за плаћање 
накнаде на име ангажовање ревизорске 
куће. 
Финансијска ситуација у ДЗ Рековац 
наишла је на тешкоће у раду, посебно јер 
прети блокада рачуна од стране 
„Хемофарма“, који је одбио могућност 
постизања споразума око отплате дуга на 
рате. Такође, постоје и други дугови према 
добављачима, који пристижу за наплату, а 
веома је тешко утврдити износе дуга, као и 
начин на који се пословало.  
На основу свега наведеног ДЗ Рековац 
обратио се овим захтевом јер  због 
финансијске ситуације у којој се налази 
није у могућности да сноси трошкове рада 
ревизорске куће. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број  401-677/13-04,  дана: 30.08.2013. год. 

                                                                                                                                          
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                         

Предраг Ђорђевић с.р. 
 

На основу члана 62. Статута општине 
Рековац («Службени гласник општине 
Рековац», број 46/2008), Одлуке Скупштине 
општине Рековац о оснивању Центра за 
рурални развој општине Рековац бр. 02-
108/2008-01 од 11.07.2008. године и члана 
5. Пословника о раду Општинског већа 
општине Рековац («Сл. гласник општине 
Рековац», број 17/05), Општинско веће  на  
седници која је одржана 30.08.2013. године 
једногласно доноси 
 
 

 
О Д Л У К У     

О    Ф У Н  К Ц И О Н И С А Њ У      И      
Ф И Н А Н С И Р А Њ У 

 
 

Центра за рурални развој општине 
Рековац 

 
 
 
1. Фунционисање и финансирање Центра 

за рурални развој општине Рековац 
вршиће се у оквиру и преко 
индиректног буџетског корисника 
„Фонд за развој пољопривреде“ на 
подручју општине Рековац. 

 
 

2. Средства за финансирање трошкова и 
издатака Центра за рурални развој   
општине Рековац планирају се у 
оквиру утврђених апропријација  
буџетског корисника „Фонд за развој 
пољопривреде“ на подручју општине 
Рековац. 

 
 

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

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број:  401-710/13-04, дана 30.08.2013. год. 

 
                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                  
Предраг Ђорђевић  с.р. 
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На основу члана 56. Закона о локалној 
самоуправи ( Сл. гласник РС бр. 129/2009) 
и чланова 62. и 69. Статута општине 
Рековац («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 24.седници одржаној  
02.07.2013. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О  краткорочном задуживању Буџета 

општине Рековац 
 
 

I 
 

Одобрава се краткорочно задуживање 
Буџета општине Рековац за финансирање 
дефицита текуће ликвидности у износу до 
5.000.000,00 динара. 

 
 

II 
 
Укупан износ задужења из става I вратити 
најкасније до краја буџетске године, 
односно до 31.12.2013. године. 
 
 

III 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 401-548/2013-04, дана 02.07. 13. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Предраг 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 («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 24.седници одржаној  
02.07.2013. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
 
О продужетку важења Стратешког плана 

социјалне заштите општине Рековац за 
период 2008 – 2012. године 

 
I 

 
Продужава се важење Стратешког плана 
социјалне заштите општине Рековац, 
усвојеног од стране Скупштине општине 
Рековац, дана 14.12.2007. године под бр. 
551-04/2007-01. 
 

II 
 
Покреће се иницијатива израде новог 
Стратешког плана социјалне заштите 
општине Рековац, за период 2013. – 2018.  
године. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 55-08/13-04 , дана 02.07.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Предраг Ђорђевић с.р. 
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