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СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК  
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

   Година 10.                                            30.  децембар  2013.  године                                                   Број 7. 

 
 

На  основу члана 43. Закона о буџетском 
систему (''Сл. гл. РС'', бр. 54/09), члана 32. 
став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гл. РС'', бр. 129/2007), 
члана 36. став 1. тачка 2. 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 13. 
седници одржаној дана 18.12.2013. године 
донела је 
 

 
 

ОДЛУКУ 
 О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 
I OПШТИ ДЕO 
 

Члан 1. 
 

Укупни приходи и  примања буџета 
општине Рековац за 2014.  годину (рачун 
извршења буџета-буџетска средства и 
примања од продаје финансисјке имовине и 
задуживања)утврђују се у износу од 
398.000.000,00 динара и средства од 
прихода и додатних активности директних 

и индиректних корисника буџета у износу 
од   12.725.000  динара. 
 

Члан 2. 
 

Приходи и примања, расходи и издаци 
буџета општине Рековац за 2013. годину 
састоје се од : 

 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  
               РАСХОДА И ИЗДАТАКА                                                                                у динарима       
Укупни приходи и примања остварени                                                                     398.225.000,00 
по основу продаје нефинансијске имовине                  
-буџетска средства                                                                                                           385.500.000,00                                              
-сопствени приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине (кл.8)                                                                                          12.725.000,00 
Укупни расходи и издаци за набавку  
нефинансијске имовине (4+5)                                                                                      403.225.000,00                                                  
-текући буџетски расходи и издаци                                                                               390.500.000,00                                                  
-расходи и издаци из сопствених прихода и 
примања од продаје нефинансијске имовине                                                                 12.725.000,00 
Буџетски суфицит/дефицит (кл.7+8)-(кл.4-5)                                                               -   5.000.000 
Издаци за набавку финансијске имовине (62)                                                                                0,00 
Примања од продаје финансисјке имовине (катег.                                                                        0,00 
92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)   
Укупан фискални суфицит/дефицит(7+8)-(4+5)+(92-62)                                               -5.000.000                                            
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Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА                                                                                         у динарима 
Примања од продаје финансијске имовине(конта                                                               500.000,00 
9211,9221,9219,9227,9228) 
Примања од задуживања (кат.91)                                                                                     12.000.000,00 
Неутрошена средства из претходних година                                    
Издаци за отплату глсвнице дуга (61)                                                                               7.500.000,00 
Издаци за набавку фин.имовине која није у циљу 
спровођења јавних политика (део 62)                                                      
Нето финансирање                                                                                                             5.000.000,00 
 

Члан 3. 
 

          Приходи и примања буџета која представљају буџетска средства, по изворима, планирају 
се у следећим износима: 
 

Економ 
клас.              

Извори прихода  и  примања Буџетска 
средства и 

примања (кл 
9) 

Сопствени 
приходи и 
приходи од 

осталих 
нивоа власти 

1 2 3  
700000  I. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 385.500.000 12.725.000 
711000 Порези на доходак,добит и капиталне добитке 63.600.000  
711110 Порез на зaрaде 50.000.000  
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 5.000.000  
711140 Порез на приходе од имовине 3.500.000  
711160 Порез на приходе од осигурања лица 50.000  

   711180 Самодоприноси   50.000  
  711190   Порез на друге приходе   5.000.000  
  713000 Порези на имовину 21.500.000  
  713120 Порез на имовину 15.000.000  
  713310 Порез на наслеђе и поклон 1.500.000  
  713420 Порез на капиталне трансакције 5.000.000  
  714000 Порез на добра и услуге 7.400.000  
  714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 7.000.000  
  714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 200.000  
  714560 Општинске накнаде     200.000  
   716000 Други порези 5.000.000  
   716110 Комуналне такса на фирму   5.000.000  
   733000  Трансфери од др. Нивоа власти      275.000.00          10.395.000 
   733150 Текући трансфери  од др. Нивоа власти у корист 

нивоа општине  
243.000.000 10.395.000 

  733250 Капитални трансфери од др.нивоа 
Власти у корист нивоа општине 

32.000.000  

   741000 Приходи од имовине 1.900.000                                
   741150 Камате на средства буџета општине 300.000  
741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног 

земљишта 
1.000.000  

741530 Накнада за коришћење град. грађ. Земљишта 500.000  
741560 Kоришћење ваздухопловног простора 100.000  
742000 Продаја добара и услуга 3.900.000 2.330.000 
742150 Приходи од продаје добара и услуга 500.000 2.330.000 
742250 Таксе у корист нивоа општине 400.000  
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742350 Приходи које својом дел. Оств.орг.и орган. Општ. 3.000.000  
743000     Новчане казне и одузета имовинска корист 1.200.000                        
     743320 Приходи од новч.казни за прекрш у корист нивоа 

републике 
1.000.000  

     743350 Приходи од новч.казни за прекрш. 200.000  
     744000 Добровољни трансфери од физ.и правних лица 2.500.000  
     744150 Текући добр.тр.од. физ. И правних лица 2.500.000  
     745000 Мешовити и неодређени приходи 2.000.000                         
     745150 Мешовити и неодређ.приходи у корист нивоа 

општине  
2.000.000  

     771000 Меморамдумске ставке за рефундацију расхода 500.000                          
     771100 Меморамдумске ставке за рефундацију расхода 500.000  
     772000    Меморамдумске ставке за рефундацију расхода 

из претходне године 
1.000.000  

     772100 Меморамдумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године 

1.000.000  

     900000 II.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ  
ИМОВИНЕ 

12.500.000  

     911000 Примања од домаћих задуживања 12.000.000  
     911450 Примања од задуживања од посл.банака  у земљи у 

кор.нив.општ. 
12.000.000  

     921000 Примања од продаје дом.фин.имов. 500.000                           
     921950 Прим од продаје .дом.акц.и ост.кап.у кор. нивоа 

општ. 
500.000  

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I + II) 398.000.000 12.725.000 
 

 
Члан 4. 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, усмеравају се за реализацију 
програма из области путне привреде и за техничко регулисање саобраћаја  и  за набавку опреме  
Полицијској станици у Рековцу а у циљу техничког опремања, повећања ефикасности и унапре 
ђење рада и то преко рачуна Дирекције за изградњу општине Рековац . 
  

Члан 5. 
 

Издаци из буџета, по основним наменама, утврђују се у следећим износима:  
 

Еконо. 
класиф. 

 Врста расхода Средства из 
буџета 

Сред. из 
сопств.и 
ост.извора 

Укупна  средств. 

 400000    ТЕКУЋИ РАСХОДИ 378.850.000 12.725.000 391.575.000 
 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 43.591.000  43.591.000 
 411 Плате, додaци и накнаде 

запослених 
34.516.000  34.516.000 

 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

5.965.000  5.965.000 

 413 Накнаде у натури 0  0 
 414 Социјална давања запосленима 1.060.000  1.060.000 
 415 Накнаде трошкова за запослене  1.650.000  1.650.000 
 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
400.000  400.000 

 420000   КОРИШЋЕЊЕ УСЛ. И РОБА 30.310.000  30.310.000 
 421 Стални трошкови 5.450.000  5.450.000 
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 422 Трошкови путовања 660.000  660.000 
 423 Услуге по уговору 15.300.000  15.300.000 
 424 Специјализоване услуге 2.600.000  2.600.000 
 425 Текуће поправке и одржавање  800.000  800.000  

 
 

 426 Материјал 5.500.000  5.500.000 
440000 ОТПЛАТА КАМАТА И 

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

2.500.000  2.500.000 

 441 Отплата домаћих камата  1.000.000  1.000.000 
 444 Пратећи трошкови задуживања 1.500.000  1.500.000 
 450000 СУБВЕНЦИЈЕ 27.000.000  27.000.000 
 451  Субвенције јавним нефина. 

предузећима и организац.   
27.000.000  27.000.000 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И  
ТРАНСФЕР   

69.780.000  69.780.000 

463 Трансфери ост. нивоима власти 69.780.000  69.780.000 
470000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
10.800.000  10.800.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

10.800.000  10.800.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 20.276.000  20.276.000 
481 Дотац. невлад. организација 16.616.000  16.616.000 
482 Порези, обавезне таксе и казне  260.000  260.000 
483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  
2.000.000  2.000.000 

484 Накнада штете за повреде или 
штете насталу услед.ел.неп.и 
др.природних узрока 

1.400.000  1.400.000 

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА 

174.593.000 12.725.000 187.318.000 

494 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 124.469.000 5.860.000 130.329.000 
4941 Расходи за запослене 40.242.000 2.630.000 42.872.000 
49411 Плате, додаци и накнаде 

запослених 
32.100.000 2.200.000 34.300.000 

49412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

5.777.000 400.000 6.177.000 

49413 Накнаде у натури    
49414 Социјална давања запосленима 780.000 30.000 810.000 
49415 Накнаде трошкова за запослене 1.385.000  1.385.000 
49416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
200.000  200.000 

4942 Коришћење услуга и роба 78.220.000 3.230.000 81.450.000 
49421 Стални трошкови 5.230.000 1.000.000 6.230.000 
49422 Трошкови путовања 660.000  660.000 
49423 Услуге по уговору 6.420.000 365.000 6.785.000 
49424 Специјализоване услуге 41.610.000 600.000 42.210.000 
49425 Текуће поправке и одржавање 5.500.000  5.500.000 
49426 Материјал 18.800.000 1.265.000 20.065.000 
4945 Субвенције 2.400.000  2.400.000 
49451 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 
организацијама 

2.400.000  2.400.000 
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4948 Остали расходи 3.607.000  3.607.000 
4950 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН.ИМОВ. 45.240.000 6.865.000 52.105.000 
4951 Основна средства 37.240.000 6.865.000 44.105.000 
49511                                                                                                                                                                                                                                                           Зграде и грађевински објекти 27.300.000 6.000.000 33.300.000 
49512 Машине и опрема 9.660.000 845.000 10.505.000 
494515 Нематеријална имовина 280.000 20.000 300.000 
4954 Природна имовина. 8.000.000  8.000.000 
495411 Земљиште 8.000.000  8.000.000 
499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 4.884.000  4.884.000 
500000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИН. ИМОВ. 11.650.000  11.650.000 
510000 Основна средства 10.650.000  10.650.000 
511 Зграде и грађевински објекти 9.000.000  9.000.000 
512 Машине и опрема 1.600.000  1.600.000 
513 Остала некретнине и опрема    
515 Нематеријална имовина 50.000  50.000 
540000 Природна имовина 1.000.000  1.000.000 
541 Земљиште 1.000.000  1.000.000 
600000 ИЗД.ЗА ОТПЛ.ГЛ.И 

НАБ.НЕФ.ИМОВИНЕ 
7.500.000  7.500.000 

610000 ОТПЛ.ГЛАВНИЦЕ 7.500.000  7.500.000 
611 Отпл.гл.дом.кредиторима 7.500.000  7.500.000 
 

УКУПНИ РАСХОДИ И  
ИЗДАЦИ 

398.000.000 12.725.000 410.725.000 

             
Члан 6. 
  

Приходи и примања и расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:  
 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (рачун извршења буџета-буџетска средства) УТВРЂЕНИ 
СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА: 
 

Опис Шифра економске 
класификације 

План 

1 2 3 
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И  ПРИМАЊА (7+8)   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 385.500.000 
1. Порески приходи 71 92.500.000 
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 63.600.000 
1.2. Порез на фонд зарада 712  
1.3. Порез на имовину* 713 21.500.000 
1.4. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 7.400.000 
1.5. Порез на међународну трговину и трансакције 
(царина) 

715  

1.6. Остали порески приходи 716+719 5.000.000 
2. Непорески приходи, од чега 74 11.500.000 
- приходи од игара на срећу 7141  
- наплаћене камате 7411 300.000 
2.1. Приходи из буџета 79  
3.Меморамдумске ставке за рефундацију расхода  771 +772 1.500.000 
4. Донације 731+732  
5. Трансфери 733 275.000.000 
6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8  
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА (рачун извршења буџета, без сопствених прихода) 
УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА: 
 
 
 
                          Опис Шифра економске 

класификације 
     План 

II УКУПНИ РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ (4+5) 4+5 390.500.000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 378.850.000 
1. Расходи за запослене 41 43.591.000 
2. Коришћење роба и услуга 42 30.310.000 
3. Отплата камата 44 2.500.000 
4. Субвенције 45 27.000.000 
5. Права из социјалног осигурања 47 10.800.000 
6. Остали расходи у чему: 48+49 194.869.000 

- Средства резерви   
 7.Трансфери 463 69.780.000 
8. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 11.650.000 
9. Издаци за набавку финансисјке имовине (осим 
6211) 

6 7.500.000 

 
 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА И ОТПЛАТЕ 
ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (рачун извршења буџета) 
 
 
                       Опис Шифра економске 

класификације 
        План 

Примања од продаје финансијске имовине и 
задуживања и отплата дуга и набавка 
финансијске имовине 

  

1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине 

92 500.000 

2. Задуживање 91 12.000.000 
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 12.000.000 
2.2. Задуживање код страних кредитора 912  
3. Отплата дуга 61 7.500.000 
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 7.500.000 
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612  
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613  
4.Набавка финансијске имовине 6211  
 
 

Члан 7. 
 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013,2014 и 2015. Годину 
исказују се у следећем прегледу:                          
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Прилог 1 

Капитални пројекти у периоду 2014 - 2016. године 
Шифра СДК: 
   

 
0 0 0 0 0 0 0 

 
у дин (заокружено на 000) 

 
Прио
ритет 

 
Назив капиталног 
пројекта 

 
Година 
почетка 

 
 

Година 
заврше

 

 

 

 
Укупна 

вредн
 

 

Реализ
овано 

  

 
 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
Након   
2016 

1 2 3 4 5 6 7 9 1
 

11 1
 1 Пројекат водоснабдевања у 

насељеним местима општине 
Рековац  
 
 

2013. Након 
2016. 

284.169. / 7.500 28.500. 43.500. 68.500. 136.169 

2 Изградња путева: Беочић-
И.ПрњаворСиљевица –
Богалинац Лепојевић-Лолин 
гроб Комаране- Течић (), 
Жупањевац –Надрље (-пројекат) 
Калудра-Превешт (-израда 
пројекта ), Пут кроз Лоћика вр.  

2014. 2016. 71.470 /  21.500 28.300 21.670  

3 Изградња нове градске топлане у 
Рековцу дин. 

2014. 2014. 176.280   176.270    
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4 Реконструкција и модернизација 
школских објеката ОШ ''Душан 
Поповић''у Белушићу и изградња 
терена за мале спортове  

2013. 2015. 36.273  14.025 16.000 6.698   

5 Реконструкција и модернизација 
школских објеката ОШ 
''Светозар Марковић'' у Рековцу  
 

2013. 2014. 28.654  6.500 22.654    

6 Реконструкција и модернизација 
школских објеката 
пољопривредноветеринарске 
школе  .  

2013. 2014. 16.157  6.800 9.857    

7 Капиталне субвенције . Друмски 
саобраћај –куповина аутобуса ( 

2013. 2016. 18.000  1.000 6.000 6.000 5.000  

8 Изградња отворених спортских 
терена и уређење парка  
 

2013. 2015. 30.000  1.000 14.000 15.000   

9 Уређење комплекса за културну 
манифестацију ''Прођох Левач , 
прођох Шумадију''  
 

2014. 2015. 18.671   8.671 10.000   

1
0 

Пројекат регулације реке 
Дуленке у Рековцу узводно од 
моста на путу за Белушић , 
вредност  

2014. 2016. 53.933   19.000 17.000 17.933  
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1
1 

Новелација – регулација 
регулације реке Дуленке у 
Рековцу узводно од моста на 
путу за Белушић , вредност  

2014. 2015. 4.814   2.000 2.814   

1
2 

Реновирање домова културе у 
Опарићу Цикоту, Лоћики, 
Течићу, 
Урсулу , Секуричу, Беочићу, 
Вукмановцу и 
Секуричу,Комарану и осталим 
местима  

2013. 2017. 32.387  1.000 18.387 2.000 3.000  

1
3 

Набавка контејнера (200ком)  2014. 2016. 6.000   3.000 2.000 1.000  

1
4 

Набавка 2 аутомобила за потребе 
ОУ  и једног аутомобила за 
потребе Фонда за развој 
пољопривреде  

2013. 2015. 2.500  500 1.000 1.000   

1
 

          
1

 
          

1
 

          
1

 
          

1
 

          
2
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СД
К 

 
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014 - 2016 

 
 

  
 

у дин ( 
Табела 3а 

 
Укупно сви пројекти: 

     

 
 
Р.б
р. 

 
Назив капиталног пројекта 
 

 
 
Конт
о  
3 
ниво 

 
 
 
Конт
о  
4 
ниво 

 
 

Опис 
конта 

 
 
Извор 

 
 
Опис извора 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 
Након 2016 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4а 

 
5 

 
5а 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 
1 

Пројекат водоснабдевања у 
насељеним местима 
општине Рековац 
284.169.000дин. (2.491.751 
Еур  ): Изградња маг. 
Цевовода за нас. Места 
Течић, Рабеновац, 
Вукмановац, Лоћика, 
В.Крушевица 156.523.000 
дин..(1.372.474 Еур.); 
Изг.резервоара 
В.Крушевица 43.967.000 
дин.. (385.520 Еур ); 
Изг.маг.цевовода Опарић 
21.572.000 дин.(189.159 
Еур.) ; Изгр. Маг.цевовода 
Лепојевић 18.963.000 
дин.(166.280Еур) 
Изгр.маг.цевовода Драгово  
21.572.000 дин.(189.159  
Еур); Изгр.маг.цевовода 

511 5112 Зграде и 
грађ. 
објекти 

01 
 
07 
 
 
18 

Буџетски приходи 
Донације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
 
Остали извори 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.500.000 

3.500.000 
 
 

10.000.00
0 

 
 
 
 
 

15.000.00
0 

 
 
 

8.500.000 
 
 

20.000.00
0 

 
 
 
 
 

15.000.00
0 

 

8.500.0
00 

 
 

30.000.
000 

 
 
 
 
 

30.000.
000 

16.169.000 
 

60.000.000 
 
 
 

60.000.000 
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Белушић 21.572.000. дин. 
(189.159 Еур);  

 
 
2 

Уређење комплекса за 
културну манифестацију 
''Прођох Левач , прођох 
Шумадију'' 18.671.000 
динара 
 

511 5112 Зграде и 
грађевинск
и објекти 

01 
 
07 
 
 
18 

Буџетски приходи 
Донаације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
 
Остали извори 

 
 

1.671.000 
 

7.000.000 

 
 

10.000.00
0 

 
 

  

 
 
3 

Реновирање домова 
културе у Опарићу 
(16.387.000 дин.) , Цикоту, 
Лоћики, Течићу, 
Урсулу , Секуричу, 
Беочићу, Вукмановцу и 
Секуричу,Комарану и 
осталим местима 
(16.000.000) 

423, 
425, 
426,5
11 

4239, 
4251, 
4269, 
5112 

Зграде и 
грађевинск
и објекти 

01 
 
07 
 
 
18 

Буџетски приходи 
Донације осталих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
 
Остали извори 

1.000.000 
 
 
 
 
 

 

2.000.000 
 
 
 

16.387.00
0 

 

2.000.000 3.000.000 8.000.000 

 
 
4 

Изградња отворених 
спортских терена и 
уређење парка (30.000.000) 
 

511 5112 Зграде и 
грађевинск
и објекти 

01 
 
07 
 
 
18 

Буџетски приходи 
Донације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
 
Остали извори 

 
 
 

1.000.000 
 
 

4.000.000 
 
 

10.000.00
0 

5.000.000 
 
 
 

10.000.00
0 

  
 
 
 
 
 

 
 
5 

Изградња путева: Беочић-
И.Прњавор(27.000.000), 
Сиљевица –Богалинац 
(15.700.000), Лепојевић-
Лолин гроб (11.830.000) 
Комаране- Течић 
(8.340.000), Жупањевац –
Надрље (1.200.000-
пројекат) Калудра-Превешт 
(600.000-израда пројекта ), 
Пут кроз Лоћика вр. 
6.800.000 

511 5112 Зграде и 
грађевинск
и објекти 

01 
 
07 
 
 
 
 
 
18 

Буџетски приходи 
Донације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
 
 
 
 
Остали извори 

 4.000.000 
 
 

17.500.00
0 

4.000.000 
 
 

24.300.00
0 

4.000.000 
 

17.670.00
0 

 

 
 
6 

Набавка контејнера 
(200ком) (6.000.000) 
 

512 5124 Машине и 
опрема 

 
01 
 
07 
 

 
Буџетски приходи 
Донације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 

 
 
 

 
 

1.000.000 
 

2.000.000 

 
 
 
 

2.000.000 
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18 Остали извори 1.000.000 
 
 
7 

Набавка 2 аутомобила за 
потребе ОУ  и једног 
аутомобила за потребе 
Фонда за развој 
пољопривреде 2.500.000 

512 5121 Машине и 
опрема 

01 
 
07 
 
18 

Буџетски приходи 
Донације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
Остали извори 

500.000 1.000.000 1.000.000   

 
 
8 

 
Капиталне субвенције . 
Друмски саобраћај –
куповина аутобуса 
(18.000.000) 

 
451 

 
4512 

 
Капиталне 
субвенције 
јавним и 
нефинанси
јским орг. 

 
01 
 
07 
 
 
18 

 
Буџетски приходи 
Донације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
 
Остали извори 

 
 

1.000.000 

 
 

6.000.000
,0 

 
 

6.000.000 

 
5.000.000 

 

 
 
9 

Реконструкција и 
модернизација школских 
објеката ОШ ''Светозар 
Марковић'' у Рековцу 
25.654.000 дин. + 3.000.000 

1) 
Реконструкција и 
модернизација 
школске зграде у 
Цикоту 3.992.000 
дин. 

2)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Урсулу 
(2.921.000 дин.) 
3)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Кавадару 
(3.513.000 дин.) 
4)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Лоћики 
(3.790.000 дин.) 
5)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Рековцу 
(9.283.000 дин.) 

463 4631 Трансфери 
осталим 
нивоима 
власти 

01 
 
07 
 
 
18 

Буџетски приходи 
Донације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
 
Остали извори 
 

2.500.000 
 
 
 

4.000.000
0 

 
 
 

1.000.000 
 
 
 

21.654.00
0 
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6)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Великој 
Крушевици 
(2.155.000дин) 

 
 
10 

Реконструкција и 
модернизација школских 
објеката ОШ ''Душан 
Поповић''у Белушићу и 
изградња терена за мале 
спортове 36.723.000дин. 
1. Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Лепојевићу 
4.334.000 дин. 
2.Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Превешту 
(обухвата и реконструкцију 
мокрих 
 Чворова) 4.220.000дин 
3.Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Калудри 
(4.106.000 дин) 
4. Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Шљивици 
(обухвата и реконструкцију 
мокрих 
 Чворова ) 3.878.000 
5.Реконструкција и 
адаптација згр. у 
Белушићу,  мокрих чворова 
у Белушићу, Опарићу, 
Драгову (3.878.000) 
6.Изградња игралишта за 
мале спортове у 
Лепојевићу и Жупањевцу 
(6.565.000) 

463 4631 Трансфери 
осталим 
нивоима 
власти 

01 
 
07 
 
 
18 

Буџетски приходи 
Донације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
 
Остали извори 
 

1.000.000 
 
 
 
 

13.025.00
0 

1.000.000 
 
 
 
 

15.000.00
0 

1.000.000 
 
 
 

5.698.000 
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7. Набавка и уградња 
опреме за кухиње у 
Белушићу, Драгову и 
Опарићу 8.589.000 дин 
8.Набавка пољопривредних 
машина и пластеника 
1.153.000 

 
 
11 

Реконструкција и 
модернизација школских 
објеката 
пољопривредноветеринарс
ке школе  11.957.000 дин. 
+4.200.000 

463 4631 Трансфери 
остљалим 
нивоима 
власти 

01 
 
07 
 
 
18 

Буџетски приходи 
Донације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
 
Остали извори 
 

2.000.000 
 
 

4.800.000 
 
 
 

1.500.000 

2.700.000 
 
 
 
 

7.157.000
0 

   
 

12 Пројекат регулације реке 
Дуленке у Рековцу узводно 
од моста на путу за 
Белушић , вредност 
51.933.000 дин + 2.000.000 
дин. 

511  
 541 

5112, 
5411 
 

Зграде и 
грађевинск
и објекти, 
Земљиште 

01 
 
07 
 
 
18 

Буџетски приходи 
Донације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
 
Остали извори 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.000.000 
 
 

17.000.00
0 

 

 
 
 
 

17.00.000 

 
 
 
 

17.933.00
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 Новелација – регулација 
регулације реке Дуленке у 
Рековцу узводно од моста 
на путу за Белушић , 
вредност 4.814.000.000 

511 5111 Зграде и 
грађевинск
и објекти,  

01 
 
07 
 
 
18 

Буџетски приходи 
Донације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
 
Остали извори 

  
 
 

2.000.000 

 
 
 

2.814.000
.000 

  

14 Изградња нове градске 
топлане у Рековцу 
176.280.000 дин. 

 
511 

5112 Зграде и 
грађевинск
и објекти 

01 
 
07 
 
 
18 

Буџетски приходи 
Донације остаалих 
нивоа власти (Из 
буџета републике) 
 
Остали извори 
 

  
15.000.00

0 
 
 
 
 
 

161.280.0
00 

  
 

 

*Курс  Еур на дан  30.11.2013.године 114,0442  
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Члан 8. 

 
 

Буџет општине Рековац (буџетска средства и сопствени и други приходи и примања буџетских 
корисника) у 2013. години састоји се од: 
1. Укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине (7+8)  у 
износу од 398.225.000,00 динара, где је учешће буџетских средстава 385.500.000,00 и учешће 
сопствених прихода 12.725.000,00. 
2. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања у износу од 12.500.000,00. 
3. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине (4+5) у износу од  
403.225.000,00 динара, где је учешће буџетских расхода и издатака 390.500.000,00  и учешће 
расхода и издатака који се финансирају из сопствених прихода 12.725.000,00 динара. 
4.  Издатака за отплату главнице дуга у износу од 7.500.000,00 динара. 
 
 

Члан 9. 
 
 

У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 4.000.000,00 динара  и 
користиће се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације као и за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 
 Одлуку о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине на 
предлог органа управе надлежног за финансије. 
 
 

Члан 10. 
 
 

           У сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 884.000.000,00 динара и  
користиће се у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, 
земљотрес и друге елементарне непогоде, као и за друге намене прописане Законом. 
 Одлуку о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доноси председник општине на 
предлог органа управе надлежног за финансије. 
 
 
 
  I I   ПОСЕБАН ДЕО 
  

 
Члан 11. 

 
 

          Средства буџета у износу од 398.000.000,00 динара и средства од прихода и додатних 
активности директних и индиректних корисника буџета у износу од 12.725.000,00 динара, 
распосеђују се по корисницима  и ближим наменама и то 
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Раз 
 

Гл 
 

Фун. Поз. Ек. 
Кл. 

О п и с Средства из 
буџета 

 

Средства из 
сопствених 
извора 

Средства 
из осталих 
извора 
 

Укупна средства 

   1   2       3    4     5 6 7 8            9 10 
   1   
 

1.00  
110 

  СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
Извршни и законодавни органи 

   
 

 

   1 411 Плате додаци и накнаде запослених 3.036.000   3.036.000 
   2 412 Соц.доп.на терет послод. 475.000   475.000 
   3 414 Соц.давања запосленим 20.000   20.000 
   4 415 Накнаде трошкова за запослене  100.000   100.000 
   5 416 Награде запосленима и ост.посеб.расходи 0   0 
   6 421 Стални трошкови 400.000   400.000 
   7 422 Трошкови путовања 50.000   50.000 
   8 423 Услуге по уговору 

Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање накнада за  заменика 
председника скупштине, одборникe и 
чланова комисија које су образоване од 
стране Скупштине општине, , и  сл. 

4.700.000 
 

  4.700.000 
 

   9 424 Специјализоване услуге 
Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање трошкова рушења 
бесправно подигнутих објеката 

1.200.000   1.200.000 

   10 426 Материјал 
 

1.300.000   1.300.000 

   11 482 Порези, обав.таксе и казне 30.000   30.000 
     

  01 
Извори фин.за функц.110: 
Приходи из буџета 

 
11.311.000 

   
11.311.000 

     Укупно за функцију 110: 11.311.000   11.311.000 
  320   Услуге противпожарне и ванредне  

заштите 
    

   12 423 Услуге по уговору 
,Средства ове апропријације предвиђена су 
за финансирање  услуга и трошкова штаба 
за ванредне ситуације 

100.000   100.000 
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   13 424 Специјализоване услуге 400.000   400.000 
   14 426 Материјал 100.000   100.000 
   15 484 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 
(пожар, поплаве и сл) 

1.000.000   1.000.000 

   16 512 Машине и опрема 
Средства ове апропријације користиће се 
за финансирање набавке опреме с за 
узбуњивање и сл. 

100.000   100.000 

   17 541 Земљиште 
Средства ове апропријацције намењена су 
за  куповину земљишта за потребе 
ватрогасно спасилачеке јединице 

1.000.000   1.000.000 

     
  01 

Извори фин.за функц.320: 
Приходи из буџета 

 
2.700.000 

   
2.700.000 

     Укупно за функцију 320: 2.700.000   2.700.000 
          
     

  01 
Извори фин.за главу 1.00 
Приходи из буџета 

 
14.011.000 

   
14.011.000 

     Укупно глава 1.00: 14.011.000   14.011.000 
     

01 
Извори фин.за раздео1: 
Приходи из буџета 

 
14.011.000 

   
14.011.000 

     Укупно за раздео 1: 14.011.000   14.011.000 
2 2.00  

 
110 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Извршни и законодавни органи 

    

   18 411 Плате додаци и накнаде запослених 3.030.000   3.030.000 
   19 412 Соц.доп.на терет послод. 550.000   550.000 
   20 414 Соц.давања запосленим 40.000   40.000 
   21 415 Накнаде трошкова за запослене  50.000   50.000 
   22 421 Стални трошкови 50.000   50.000 
   23 422 Трошкови путовања 10.000   10.000 
   24 423 Услуге по уговору 

 
2.500.000   2.500.000 

   25 424 Специјализоване услуге 100.000   100.000 
   26 426 Материјал 100.000   100.000 
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   27 472 Накн.за соц.зашт.из буџета 1.200.000   1.200.000 
   28 481 Дотације невладиним орг. 

Средства ове апропријације распоређиваће 
се за интервенције, по одлуци и решењу 
председника општине а на основу захтева 
удружења, црквених општина и сл. 

1.200.000   1.200.000 

   29 482 Порези, обав.таксе и казне 30.000   30.000 
   30 484 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 
Средства ове апропријације намењена су за 
финансирање накнаде штете за повреде 
које су нанели пси луталице и сл. 

400.000   400.000 

     
  01 

Извори фин.за функц.110: 
Приходи из буџета 

 
9.260.000 

   
9.260.000 

     Укупно за функцију 110: 9.260.000   9.260.000 
 
 

    
  01 

Извори фин.за главу 2.00 
Приходи из буџета 

 
9.260.000 

   
9.260.000 

     Укупно глава 2.00: 9.260.000   9.260.000 
     

01 
Извори фин.за раздео 2: 
Приходи из буџета 

 
9.260.000 

   
9.260.000 

     Укупно за раздео 2: 9.260.000   9.260.000 
  3 3.00  

130 
  ОПШТИНСКА УПРАВА 

Опште услуге 
    

   31 411 Плате  додаци и накнаде запослених 28.450.000   28.450.000 
   32 412 Соц.доп. на терет послод. 4.940.000   4.940.000 
   33 414 Соц.давања запосленимa 1.000.000   1.000.000 
   34 415 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000   1.500.000 
   35 416 Награде запосленима и ост.посеб.расходи 

Средства ове апропријације користиће се 
за исплату јубиларних награда 

400.000   400.000 

   36 421 Стални трошкови 5.000.000   5.000.000 
   37 422 Трошкови путовања 600.000   600.000 
   38 423 Услуге по уговору 2.500.000   2.500.000 
   39 424 Специјализоване услуге 900.000   900.000 
   40 425 Текуће поправке и одрж. 800.000   800.000 
   41 426 Материјал 4.000.000   4.000.000 
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   42 482 Порези, обав.таксе и казне 200.000   200.000 
   43 512 Машине и опрема 

Део средстава ове апропријације намењен 
је финансирање набавке аутомобила 

1.500.000   1.500.000 

   44 515 Нематеријална имовина 50.000   50.000 
     

 01 
 07 

Извори фин,за функц. 130: 
Приходи из буџета 
Дон.осталих нивоа власти 

 
 

51.840.000 

   
 

51.840.000 
       Укупно за функцију 130: 51.840.000   51.840.000 

   
090 

  Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

    

   45 463 Дотације и трансфери осталим 
нивоима власти  
Средства ове апропријације намењена су за 
финансирање Центра за социјални Рад 
општине Рековац и то  

8.430.000  

 

8.430.000  

     Плате,  додаци и накнаде запослених  2.100.000   2.100.000 
     Соц.допр.на тер.послод 380.000   380.000 
     Стални трошкови 1.200.000   1.200.000 
     Трошкови путовања 100.000   100.000 
     Услуге по уговору 200.000   200.000 
     Текуће поправке 100.000   100.000 
     Maтеријал 300.000   300.000 
     Накнаде за социјалну заштиту 4.000.000   4.000.000 
     Порези, обавезне таксе и казне 30.000   30.000 
     Машине и опрема 20.000   20.000 
      46 472 Накн.за соц.зашт.из буџета 

Средства ове апропријације намењена су за 
финансирање 

9.600.000   9.600.000 

     Специјалне школе        300.000          300.000 
     Накнада за свако новорођено дете 400.000   400.000 
     Накнада за породиље 2.100.000   2.100.000 
     Накнада за склопљене бракове 1.500.000   1.500.000 
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     Материјално обезбеђење 1.600.000   1.600.000 
     Студентске стипендије 3.700.000   3.700.000 
     

01 
Извори фин.за функц.090: 
П риходи из буџета 

 
18.030.000 

   
18.030.000 

     Укупно за функцију 090: 18.030.000   18.030.000 
   

160 
  Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

  47 451 Субв.јавн.финанс.предузећима и 
организацијама 
Средства ове апропријације намењена су за 
финансирање (потпомагање)  услуга јавног 
превоза (подразумева и учешће у куповини 
аутобуса)  у износу од 20.000.000,00  и   
услуга из области комуналне делатности у 
износу од 9.000.000,00  

27.000.000   27.000.000 

   48 481 Дотације невладиним орг. 
Део средстава ове апропријације предвиђен 
је за финансирање редовног рада 
политичких странака чији су кандидати 
изабрани за одборнике у Скупштини 
општине и изборне кампање 
(парламентарни, председнички и локални 
избори) и то: 

5.416.000   5.416.000 

     ОО  ДС Рековац     184.047   184.047 
     ОО СПС Рековац    115.467   115.467 
     ОО СНС Рековац 58.084   58.084 
     ОО ДСС  Рековац    97.009   97.009 
     Јединствена Србија    87.912   87.912 
     ГГ ''Левач-Левчу'' 35.516   35.516 
     Уједињени региони Србије 37.965   37.965 
     OO СУБНОР-а Рековац 30.000   30.000 
     ОО Црвеног крста Рековац 3.000.000   3.000.000 
     Савез  рез.вој.старешина 30.000   30.000 
     Одред горана пук.Г.Остојић 30.000   30.000 
     Удружење пензионера Рековац 30.000   30.000 
     Стална конф.општина Београд 200.000   200.000 
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     Друштво за дечију и церебралну парализу 
Јагодина 

30.000   30.000 

     К.К.Л. “Стефан Првовенчани” 30.000   30.000 
     0.0. ЈВО И равногорског покрета 30.000   30.000 
     Савез цивилних инвалида рата Србије 

МОО Крагујевац 
30.000   30.000 

     ОО СС. Општине Рековац 30.000   30.000 
     Удружење РВИ Рековац 30.000   30.000 

     МО слепих Јагодина 30.000   30.000 
     МО глувих и наглувих Јагодина 30.000   30.000 
     Удружење дистрофичара Поморавског окр. 

Параћин 
30.000   30.000 

     Удружење мултиплескл. Ћуприја 30.000   30.000 
 
 

    МО орг. Дијализираних, трансплатираних 
бубрежних инв.Јагодина 

30.000   30.000 

     Историјски архив Јагодина 150.000   150.000 
     Агенција за екон.развој  Кг. 1.000.000   1.000.000 
   49 483 Новчане казне и пенали по 

реш.судова  
Део ове апропријације  намењен је за 
исплату(прин.наплата) 
накнаде за одузету земљу и др. 

2.000.000 
 

  2.000.000 
 

     Средства резерве     
   50 499 Стална буџетска резерва  884.000   884.000 
     Текућа буџетска резерва 4.000.000   4.000.000 
     

01    
Извори фин,за функц. 160: 
Приходи из буџета 

 
39.300.000 

   
39.300.000 

       Укупно за функцију  160: 39.300.000   39.300.000 
  170   Трансакције везане за јавни дуг     
   51 441 Отплата домаћих камата 1.000.000   1.000.000 
   52 444 Пратећи трошк.задуживања 

Део средстава ове апропријације намењен 
је и за плаћање трошкова негативне курсне 
разлике 

1.500.000   1.500.000 

   53 611 Отплата главнице домаћим пословним 
банкама 

7.500.000   7.500.000 
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  01 

Извори фин.за функц.170: 
Приходи из буџета 

 
10.000.000 

   
10.000.000 

     
Укупно за функцију 170: 

10.000.000   10.000.000 

  490   Економски послови неквалификовани 
на другом  месту 

    

    
 

      

 
 
 

   54  423 Услуге по уговору 
Средства ове апропријације предвиђена су 
за финансирање трошкова стручне праксе  

4.500.000   4.500.000 

   55 463 Трансфери осталим нивоима власти 
Средства ове апропријације предвиђена су 
учешће у финансирању програма чија је 
сврха решавање питања избеглица и ИРЛ . 
и других програма и пројеката ( 
потпомагање услуга    из области социјалне 
заштите;   пројеката за реализацију 
подршке општинама и др.) 

5.000.000   5.000.000 

      
01 

Извори фин.за функц.490: 
Приходи из буџета 

 
9.500.000 

   
9.500.000 

     Укупно за функцију 490: 9.500.000   9.500.000 

  474   Вишенаменски развојни пројекти     

   56 481 Дотације невладиним орг. 
Средства ове апропријације предвиђена су 
учешће у финансирању 
програма из области приватног 
предузетништва, програма и пројеката у 
области производње и прераде камена и др.  

10.000.000   10.000.000 

   57 511 Зграде и грађевински објекти  
Средства ове апропријације предвиђена су 
за финансирање програма и пројеката из 

9.000.000   9.000.000 
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области путне привреде, водоснабдевања, 
обавеза по основу израде Просторног 
плана и др. 

      
01 

Извори фин.за функц.474: 
Приходи из буџета 

 
19.000.000 

   
19.000.000 

     Укупно за функцију 474: 19.000.000   19.000.000 
  700   Здравство     
   58 463 Трансфери осталим нивоима власти: 

 Средстава ове апропријације намењена су   
за финансирање инвестиционог одржавања 
, набавку опреме, и друго. 

10.000.000   10.000.000 

     
01 

Извори фин.за функц.700: 
Приходи из буџета 

 
10.000.000 

   
10.000.000 

     Укупно за функцију 700: 10.000.000   10.000.000 
  830 59  

423 
Услуге емитовања и извештавања 
Услуге по уговору. 
Ова апропријација предвиђена је за 
финансирање медијских услуга радија, 
телевизије и услуга инф. 

 
 

1.000.000 

  
 
 

 
 

1.000.000 

     
  01     

Извори фин.за функц.830: 
Приходи из буџета 

 
1.000.000 

   
1.000.000 

           Укупно за функцију 830: 1.000.000   1.000.000 
 
 

 
 

 
912 

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
Основно образовање 

 
 

   
 

    4631 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти: 
Соц.давања запосленим 
Накнаде трошкова за запослене 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 
Стални трошкови 
Трошкови путовања 
Услуге по уговору 
Специјализоване услуге 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 

30.000.000 
 

400.000 
5.100.000 
1.050.000 

 
12.650.000 

500.000 
1.100.000 

700.000 
4.200.000 
2.900.000 

  30.000.000 
 

400.000 
5.100.000 
1.050.000 

 
12.650.000 

500.000 
1.100.000 

700.000 
4.200.000 
2.900.000 
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Порези, обавезне таксе и казне 
Новчане казне и пенали по решењу судова 
Машине и опрема 
Нематеријална имовина 

300.000 
500.000 

 
500.000 
100.000 

300.000 
500.000 

 
500.000 
100.000 

     
01 

Извори финан. за фун.912: 
Приходи из буџета 

 
30.000.000 

   
30.000.000 

     Укупно за функцију 912: 30.000.000   30.000.000 
     Сред.планирана  за област основног 

образовања користиће се за финанс. сл. 
корисника: 

    

     ОШ ''Светозар Марковић''     
   60 4631 Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 
 
Соц.давања запосленим 
Накнаде трошкова за запослене 
Награде запосленима и ост.посеб.расходи 
Стални трошкови 
Трошкови путовања 
Услуге по уговору 
Специјализоване услуге 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 
Порези, обавезне таксе и казне 
Новчане казне и пенали по 
реш.судова  
Машине и опрема 
Нематеријална имовина 

 
15.650.000 

 
200.000 

2.200.000 
650.000 

   
7.250.000 

200.000 
700.000 
400.000 

2.200.000 
1.400.000 
    100.000 

100.000        
    

  200.000 
       50.000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.650.000 

 
200.000 

2.200.000 
650.000 

   
7.250.000 

200.000 
700.000 
400.000 

2.200.000 
1.400.000 

    100.000 
100.000        

    
  200.000 

                  50.000 
     

01 
Извори финан. за фун.912: 
Приходи из буџета 

 
15.650.000 

   
15.650.000 

     Укупно за функцију 912: 15.650.000   15.650.000 
     ОШ ''Д.Поповић’Белушић     
      61 4631 Донације и трансфери осталим нивоима 

власти; 
Соц.давања запосленим 

14.350.000 
 

200.000 

  14.350.000 
 

200.000 
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Накнаде трошкова за запослене 
Награде запосленима и ост.посеб.расходи 
Стални трошкови 
Трошкови путовања 
Услуге по уговору 
Специјализоване услуге 
Текуће поправке одржавање 
Материјал 
Порези, обавезне таксе и казне 
Новчане казне и пенали по 
реш.судова  
Машине и опрема 
Нематеријална имовина 

2.900.000 
400.000 

   
 5.400.000 

300.000 
400.000 
300.000 

2.000.000 
1.500.000 

200.000 
400.000 

 
300.000 
50.000 

2.900.000 
400.000 

   
 5.000.000 

300.000 
400.000 
300.000 

2.000.000 
1.500.000 

200.000 
400.000 

 
300.000 
50.000 

     
01 

Извори финан. за фун.912: 
Приходи из буџета 

 
14.350.000 

   
14.350.000 

     Укупно за функцију 912: 14.350.000   14.350.000 
   

 
920 

  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
ПОЉ.ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА 
Средње образовање 

    

   62 4631  Донације и трансфери осталим  нивоима 
власти 
Соц.давања запосленим 
Накнаде трошкова за запослене 
Награде запосленима и ост.посеб.расходи 
Стални трошкови 
Трошкови путовања 
Услуге по уговору 
Специјализоване услуге 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 
Порези обавезне таксе и казне 
Зграде и грађевински објекти 
Машине и опрема 
Нематеријална имовина 
Земљиште 

16.350.00 
 

     200.000 
2.900.000 

 
700.000 

6.000.000 
    400.000 

700.000 
400.000 

    3.200.000 
750.000 
100.000 
200.000 
400.000 
100.000 
300.000 

  16.350.000 
 

     200.000 
2.900.000 

 
700.000 

 6.000.000 
    400.000 

700.000 
400.000 

              3.200.000 
750.000 
100.000 
200.000  
400.000 
100.000 
300.000 
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01 

Извори фин.за функц.920: 
Приходи из буџета 

 
16.350.000 

   
16.350.000 

     Укупно за  функцију 920: 16.350.000   16.350.000 
     

01 
04 
07 

Извори фин. за главу 3.00: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи 
Дон.осталих нивоа власти 

 
205.020.000 

   
205.020.000 

     205.020.000 205.020.000   205.020.000 
 
 

3.01  
 
160 

  СРЕДСТВА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
Опште јавне услуге 

    

   63 421 Стални трошкови 800.000   800.000 
   64 422 Трошкови путовања 0   0 
   65 423 Услуге по уговору 1.000.000   1.000.000 
   66 424 Специјализоване услуге 2.000.000 500.000  2.500.000 
   67 425 Текуће поправке и одржавање 3.500.000   3.500.000 
   68 426 Материјал 1.000.000   1.000.000 
   69 482 Порези,обав.таксе и казне 100.000   100.000 
   70 511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 500.000  2.000.000 
   71 512 Машине и опреме 200.000   200.000 
   72 541 Земљиште 1.000.000   1.000.000 
     

01 
04 
07 

Извори фин,за функц. 180: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи 
Дон.осталих нивоа власти 

 
11.100.000 

 
 

 
 

1.000.000 

  
11.100.000 
1.000.000 

     Укупно за функцију 180: 11.100.000 1.000.000  12.100.000 
     

01 
04 
07 

Извори фин. за главу 3.01: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи 
Дон.осталих нивоа власти 

 
11.100.000 

 
 

 
 

1.000.000 

  
11.100.000 
1.000.000 

     Укупно глава 3.01: 11.100.000 1.000.000  12.100.000 
 3.02  

 
 

  ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ    
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810  Услуге рекреације и спорта 
   73 411 Плате  додаци и накнаде запослених 1.400.000   1.400.000 
   74 412 Соц. допр. на терет послодавца 270.000   270.000 
   75 414 Соц.давања запосленима 20.000   20.000 
   76 416 Награде запосленима и остали посебни  

расходи 
0   0 

   77 421 Стални трошкови 300.000   300.000 
   78 422 Трошкови путовања 20.000   20.000 
   79 423 Услуге по уговору 

Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање услуга Канцеларије за 
младе 

500.000  350.000 850.000 

   80 424 Специјализоване услуге 
Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање услуга Канцеларије за 
младе 

300.000   300.000 

   81 425 Текуће поправке и одржавање 
Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање трошкова Канцеларије 
за младе 

200.000   200.000 

   82 426 Материјал  
Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање трошкова Канцеларије 
за младе 

400.000  100.000 500.000 

   83 481 Дотације невл .орг. 2.700.000   2.700.000 
   84 482          Порези,обавезне таксе казне  30.000   30.000 
   85 512 Машине и опреме 

Део средстава ове апропријације намењњен 
је за финансирање набавке опреме за 
Канцеларију за младе 

500.000  300.000 800.000 

      
01   
04  
07   

Извори финан. за функ.810: 
Приходи из буџета 
Сопст.прих.буџет.корисника 
Донације осталих нивоа вл. 

 
6.640.000 

  
 

 
750.000 

 
6.640.000 

 
750.000 

     Укупно за функцију 810: 6.640.000  750.000 7.390.000 
     Избори фин.за главу 3.02:     
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01 
04 
07 

Приходи из буџета 
Сопств.прих.буџ.корисника 
Донације осталих нивоа вл. 

6.640.000  
 

750.000 

6.640.000 
 

750.000 
     Укупно глава 3.02: 6.640.000  750.000 7.390.000 
 
 

3.03  
 
 
911 

  ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 
ПРЕД.УСТ.''МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ 
Предшколско образовање 

    

   86 411 Плате  додаци и накнаде запослених 16.650.000  2.200.000 18.850.000 
.   87 412 Соц.доп.на терет послодавца 2.980.000  400.000 3.380.000 
   88 413 Накнаде у натури     
   89 414 Социјална давања запосленима 450.000   450.000 
   90 415 Накнаде трошкова за запослене  500.000   500.000 
   91 416 Награде запосленима и ост.посебни 

расходи 
100.000   100.000 

   92 421 Стални трошкови 300.000  900.000 1.200.000 
   93 422 Трошкови путовања 130.000   130.000 
   94 423          Услуге по уговору 420.000   420.000 
   95 424   Специјализоване услуге 120.000   120.000 
   96 425 Текуће поправке и одржавање 900.000   900.000 
   97 426 Материјал 800.000 1.100.000  1.900.000 
   98 482          Порези,обавезне таксе казне  30.000   30.000 
   99 511 Зграде и грађевински објекти 0  500.000 500.000 
   100 512 Машине и опрема 250.000   250.000 
   101 515 Нематеријална имовина 30.000   30.000 
      

01   
04  
07   

Извори финан. за функ.911: 
Приходи из буџета 
Сопст.прих.буџет.корисника 
Донације осталих нивоа вл. 

 
23.660.000 

 
 

1.100.000 

 
 
 

4.000.000 

 
23.660.000 
1.100.000 
4.000.000 

     Укупно за функцију 911: 23.660.000 1.100.000 4.000.000 28.760.000 
     

01 
04 
07 

Избори фин.за главу 3.03: 
Приходи из буџета 
Сопств.прих.буџ.корисника 
Донације осталих нивоа вл. 

 
23.660.000 

 
 

1.100.000 

 
 
 

4.000.000 

 
23.660.000 
1.100.000 
4.000.000 

     Укупно глава 3.03: 23.660.000 1.100.000 4.000.000 28.760.000 
 3.04    КУЛТУРА     
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820 Услуге културе 
    411 Плате,  додаци и накнаде запослених  6.270.000   6.270.000 
    412 Соц.допр.на терет послодавца 1.126.000   1.126.000 
    414 Социјална давања запос. 150.000 30.000  180.000 
    415 Накнаде трошкова за запослене 235.000   235.000 
    416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 100.000   100.000 
    421 Стални трошкови 2.550.000 100.000  2.650.000 
    422 Трошкови путовања 260.000   260.000 
    423 Услуге по уговору 1.900.000 15.000  1.915.000 
    424 Специјализоване услуге 790.000  100.000 890.000 
    425 Текуће поправке и одр 600.000   600.000 
    426 Материјал 1.400.000 65.000  1.465.000 
    481 Дотације невладиним организацијама 300.000   300.000 
    482 Порези,обавезне таксе и казне 60.000   60.000 
    512 Машине и опреме 520.000  265.000 785.000 
    515 Нематеријална имовина 200.000 20.000  220.000 
     

01 
04 
07 

Извори финан. за фун.820: 
Приходи из буџета 
Сопст. прих. буџетских корисника 
Донације осталих нивоа вл. 

 
16.461.000 

 
 

230.000 

 
 
 

365.000 

 
16.461.000 

230.000 
365.000 

     Укупно за фунцију 820: 16.461.000 230.000 365.000 17.056.000 
     

01 
04 
07 

Извори фин.за главу 3.04: 
Приходи из буџета 
Сопст. прих. буџетских корисника 
Донације осталих нивоа вл. 

 
16.461.000 

 
 

230.000 

 
 
 

365.000 

 
16.461.000 

230.000 
365.000 

      Укупно глава 3.04: 16.461.000 230.000 365.000 17.056.000 
     Сред.планирана.у овој глави корис.за 

финансирање следећих корисника: 
    

 3.041    Народна библ. Др Милован Спасић     
   102 411 Плате,  додаци и накнаде запослених  4.360.000   4.360.000 
   103 412 Соц. доприноси на терет пос. 780.000   780.000 
   104 414 Соц. давања запосленима 120.000 30.000  150.000 
   105 415 Накнаде трошкова за запослене 190.000   190.000 
   106 416 Награде запосленима и ост. пос. расх. 100.000   100.000 
   107 421 Стални трошкови 1.350.000   1.350.000 
   108 422 Трошкови путовања 50.000   50.000 
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   109 423 Услуге по уговору 400.000 15.000  415.000 
   110 424 Специјализоване услуге 90.000   90.000 
   111 425 Текуће поправке и одржав. 200.000   200.000 
   112 426 Материјал 300.000 65.000  365.000 
   113 482          Порези,обавезне таксе казне  20.000   20.000 
   114 512  Машине и опрема 270.000  265.000 535.000 
   115 515 Нематеријална имовина 200.000 20.000  220.000 
     

01 
04 
07 

Извори фин.за подглаву 3.041: 
Приходи из буџета 
Сопст. прих. буџетских корисника 
Донације осталих нивоа вл. 

 
8.430.000 

 

 
 

130.000 

 
 
 

265.000 

 
8.430.000 

130.000 
265.000 

     Укупно подглава 3.041: 8.430.000 130.000 265.000 8.825.000 
 3.042    Дом културе Рековац     
   116 411 Плате,  додаци и накнаде запослених  550.000   550.000 
   117 412 Соц.допр.на терет послод 101.000   101.000 
   118 414 Соц.давања запосленима 20.000   20.000 
   119 415 Накнаде трошкова за запослоене 10.000   10.000 
   120 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 0   0 
   121 421 Стални трошкови 800.000 100.000  900.000 
   122 422 Трошкови путовања 10.000   10.000 
   123 423 Услуге по уговору 500.000   500.000 
   124 424 Специјализоване услуге 200.000   200.000 
   125 425 Текуће поправке и одржавање 300.000   300.000 
   126 426 Материјал 400.000   400.000 
   127 482          Порези,обавезне таксе казне  10.000   10.000 
   128 512 Машине и опрема        200.000                     200.000 
     

01 
04 

Извори фин.за подглаву 3.042: 
Приходи из буџета 
Сопст. прих. буџетских корисника 

 
3.101.000 

 
 

100.000 
 

 
3.101.000 

100.000 
     Укупно подглава 3.042: 3.101.000 100.000  3.201.000 
 3.043    Културни центар Рековац     
   129 411 Плате,  додаци и накнаде запослених  1.360.000   1.360.000 
   130 412 Соц.допр.на терет послод 245.000   245.000 
   131 414 Соц.давања запосленима 10.000   10.000 
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   132 415 Накнаде трошкова за запослоене 35.000   35.000 
   133 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 0   0 
   134 421 Стални трошкови 400.000   400.000 
   135 422 Трошкови путовања 200.000   200.000 
   136 423 Услуге по уговору 

Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање трошкова сабора 
''Прођох Левач, прођох Шумадију''  

1.000.000  

 

1.000.000 

   137 424 Специјализоване услуге 
Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање трошкова сабора 
''Прођох Левач, прођох Шумадију''  

500.000  

100.000 

600.000 

   138 425 Текуће поправке и одрж. 100.000   100.000 
   139 426 Материјал 

Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање трошкова материјала на  
сабору ''Прођох Левач, прођох Шумадију''  

700.000  

 

700.000 

   140 481 Дотације невладиним организацијама 
Део средстава ове апропријације намеењен 
је за финансирање културно уметничких 
друштава са територије општине 

300.000  

 

300.000 

   141 482          Порези,обавезне таксе казне  30.000   30.000 
   142 512 Машине и опрема 50.000   50.000 
     

01 
04 
07 

Извори фин.за подглаву 3.043: 
Приходи из буџета 
Сопст. прих. буџетских корисника 
Донације осталих нивоа вл. 

 
4.930.000 

  
 
 

100.000 

 
4.930.000 

 
100.000 

     Укупно подглава 3.043: 4.930.000  100.000 5.030.000 
 3.05  

473 
  ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Туризам 
    

   143 411 Плате,  додаци и накнаде запослених 1.030.000   1.030.000 
   144 412 Соц.допр.на терет послод 190.000   190.000 
   145 414 Социјална давања запослен 20.000   20.000 
   146 416 Награде запосленима и ост. пос.расходи 0   0 
   147 421 Стални трошкови 300.000   300.000 
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   148 422 Трошкови путовања 100.000   100.000 
   149 423 Услуге по уговору 600.000   600.000 
   150 424 Специјализоване услуге 250.000   250.000 
   151 426 Материјал 350.000   350.000 
   152 482          Порези,обавезне таксе казне  15.000   15.000 
   153 512 Maшине и опреме 70.000  280.000 350.000 
     

01 
07 

Извори финан. за фун .473: 
Приходи из буџета 
Донације осталих нивоа вл. 

 
2.925.000 

  
 

280.000 

 
2.925.000 

280.000 
     Укупно за фунцију 473: 2.925.000  280.000 3.205.000 
     

01 
07 

Извори фин.за главу 3.05: 
Приходи из буџета 
Донације осталих нивоа вл. 

 
2.925.000 

  
 

280.000 

 
2.925.000 

280.000 
     Укупно глава 3.05: 2.925.000  280.000 3.205.000 
 
 

3.06 
                 

 
 
620 

  ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Развој заједнице 

  
  

   154 411  Плате,  додаци и накнаде запослених  1.360.000   1.360.000 
   155 412 Соц. доприноси на терет посл. 250.000   250.000 
   156 414 Соц.давања запосленима 20.000   20.000 
   157 415 Накнаде трошкова за запослене 150.000   150.000 
   158 416 Награде запосленима и ост.посеб.расходи 0   0 
   159 421 Стални трошкови 580.000   580.000 
   160 422 Трошкови путовања 30.000   30.000 
   161 423 Услуге по уговору 600.000   600.000 
   162 424 Специјализоване услуге 

Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање трошкова одржавања и 
поправке путева на територији општине 

30.000.000  

 

30.000.000 

   163 425 Текуће поправке и одржавање 200.000   200.000 
   164 426 Материјал 10.000.000   10.000.000 
   165 4511 Суб. јав. неф. пред. и орг. 0   0 
   166 482 Порези,обавезне таксе и каз. 150.000   150.000 
   167 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.000   150.000 
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   168 511 Зграде и грађевински објекти 
Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање: 
 
- асфалтирање путева и изградња мостова 
на територији општине 
- изградња система за водоснабдевање 
-изградња спортских терена 
-израда пројектне док. за индустријску 
зону и др.     

   
 
 
 

23.000.000 
 
 

 

 
 

5.000.000 
 
 
 
 

28.000.000 

   169 512 Машине и опрема 20.000   20.000 
    170 541 Земљиште     6.000.000   6.000.000 
     

01 
07 

Извори финан. за фун.620: 
Приходи из буџета 
Донације осталих нивоа вл. 

 
72.510.000 

  
 

5.000.000 

 
72.510.000 
5.000.000 

     Укупно за функцију 620: 72.510.000  5.000.000 77.510.000 
     

01 
07 

Извори  фин.за главу 3.06 
Приходи из буџета 
Донације осталих нивоа вл. 

 
72.510.000 

  
 

5.000.000 

 
72.510.000 
5.000.000 

     Укупно глава 3.06: 72.510.000  5.000.000 77.510.000 
  

 
3.07 

 
 
610 

  ФОНД СОЛИД. СТАМБЕНЕ 
ИЗГРАДЊЕ 
Стамбени развој 

  
  

   171 511 Зграде и грађевински објекти 200.000   200.000 
     

01 
Извори финан. за функц.610: 
Приходи из буџета 

 
200.000 

  
 200.000 

     Укупно  за функцију 610: 200.000   200.000 
     

01 
Извори фин.за главу 3.10: 
Приходи из буџета 

 
200.000 

  
 

 
200.000 

     Укупно глава 3.07: 200.000   200.000 
 3.08  

 
 
421 

 
 

 

 
 
 
 

ФОНД ЗА  РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Пољопривреда 

    

   172 411 Плате,  додаци и накнаде запослених 3.550.000   3.550.000 
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запослених 
   173 412 Соц. доприноси на терет посл 630.000   630.000 
   174 414 Соц.давања запосленима 80.000   80.000 
   175 415 Накнаде трошкова за запослене 300.000   300.000 
   176 416 Награде запосленима и ост.посеб.расходи 0   0 
   177 421 Стални трошкови 200.000   200.000 
   178 422 Трошкови путовања 70.000   70.000 
   179 423 Услуге по уговору 600.000   600.000 
   180 424 Специјализоване услуге 5.000.000   5.000.000 
   181 425 Текуће поправке и одржавање 100.000   100.000 
   182 426 Материјал 

Део средстава ове апропријације користиће 
се за финансирање учешћа у: 
- набавци воћног садног материјала ,  
 

4.500.000   4.500.000 

   183 4511 Суб.јавн.неф.пред.и орг.   2.000.000     2.000.000 
   184 482 Порези, обав.таксе и казне. 32.000   32.000 
   185 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000   2.000.000 
   186 512 Maшине и опреме 

Део средстава ове апропријације користиће 
се за финансирање учешћа у: 
-набавци опрене за пластенике, 
-набавци опреме система за наводњавање 
(кап по кап), 
- области пчеларства 

5.000.000   5.000.000 

   187 515 Нематеријална имовина 50.000   50.000 
   188 541 Земљиште 1.000.000   1.000.000 
     

01 
04 
07 

Извори финан. за функ.421: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи 
Донације осталих нивоа вл. 

 
25.112.000 

 

 

 
25.112.000 

     Укупно за функцију 4 21: 25.112.000   25.112.000 
     

01 
04 
07 

Извори фин.за главу 3.08: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи 
Донације осталих нивоа вл. 

 
25.112.000 

 

 

 
25.112.000 
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     Укупно глава 3.08: 25.112.000   25.112.000 
 3.09  

 
560 

  БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Заштита животне средине 

  
  

   189 411 Плате,  додаци и накнаде запослених 
запослених 

0   0 

   190 412 Соц. доприноси на терет посл 0   0 
   191 414 Соц.давања запосленима 0   0 
   192 415 Накнаде трошкова за запослене 0   0 
   193 421 Стални трошкови 0   0 
   194 422 Трошкови путовања 0   0 
   195 423 Услуге по уговору 600.000   600.000 
   196 424 Специјализоване услуге 

Средства ове апропријације користиће се 
за за реализацију пројекта санације, 
затварања и рекултивације депонија 
(ограђивање депоније, нивелисање 
постојећег отпада и радови на прекривању 
постојећег отпада, дренажни, канални-
хидрограђевински радови, дегазација, 
рекултивација и озелењавање) 

3.000.000  

 

3.000.000 

   197 425 Текуће поправке и одржавање 0   0 
   198 426 Материјал 200.000   200.000 
   199 4511 Суб.јавн.неф.пред.и орг. 400.000   400.000 
   200 482 Порези, обав.таксе и казне. 20.000   20.000 
   201 511 Зграде и грађевински објекти 600.000   600.000 
   202 512 Maшине и опреме 3.000.000   3.000.000 
     

01 
04 
07 

Извори финан. за функ.560: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи 
Донације осталих нивоа вл. 

 
7.820.000 

 

 

 
7.820.000 

     Укупно за функцију 560: 7.820.000   7.820.000 
     

01 
04 
07 

Извори фин.за главу 3.09: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи 
Донације осталих нивоа вл. 

 
7.820.000 

 

 

 
7.820.000 
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     Укупно глава 3.09: 7.820.000   7.820.000 
 3.10  

 
 
481 

  СТАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 
РЕКОВАЦ 
Истраживање и развој – Општи економски 
и комерцијални послови 

  

  

   203 411 Плате,  додаци и накнаде запослених 
запослених 

1.840.000   1.840.000 

   204 412 Соц. доприноси на терет посл 331.000   331.000 
   205 414 Соц.давања запосленима 40.000   40.000 
   206 415 Накнаде трошкова за запослене 200.000   200.000 
   207 416 Награде запосленима и ост.посеб.расходи 0   0 
   208 421 Стални трошкови 200.000   200.000 
   209 422 Трошкови путовања 50.000   50.000 
   210 423 Услуге по уговору 200.000   200.000 
   211 424 Специјализоване услуге 150.000   150.000 
   212 426 Материјал 150.000   150.000 
   213 482 Порези, обав.таксе и казне 20.000   20.000 
   214 512 Машине и опрема 100.000   100.000 
     

01 
04 
07 

Извори финан. за функ.: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи 
Донације осталих нивоа вл. 

 
3.281.000 

 

 

 
3.281.000 

     Укупно за функцију 481: 3.281.000   3.281.000 
     

01 
04 
07 

Извори фин.за главу 3.10: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи 
Донације осталих нивоа вл. 

 
3.281.000 

 

 

 
3.281.000 

     Укупно  глава 3.10: 3.281.000   3.281.000 
     

01 
04 
07 

Извори фин.за раздео 3: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи               
 Донације осталих нивоа вл. 

 
374.729.000 

 
 

2.330.000 

 
 
 
10.395.000 

 
374.729.000 

2.330.000 
10.395.000 

     Укупно за раздео 3: 374.729.000 2.330.000 10.395.000 387.454.000 
     УКУПНИ РАСХОДИ 398.000.000 2.330.000 10.395.000 410.725.000 
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III      ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 12. 
У складу са Упутством за припрему одлуке 
о буџету локалне власти за 2014. Годину и 
пројекцијама за 2015. и 2016. Годину, које 
је донео министар надлежан за послове 
финансија на основу одредбе члана 36а 
Закона о буџетском систему (,,Службени 
гласник РС бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011 , 93/2012,62/2013 и 63/2013 
исправка)) и Законом о одређивању 
максималног броја запослених у локалној 
администрацији (,,Службени гласник РС,'' 
бр. 104/2009), број запослених код 
корисника буџета не може прећи 
максималан број на неодређено и одређено 
време и то: 
- 64 запослених у локалној администрацији 
на неодређено време 
- 6 запослених у локалној администрацији 
на одређено време  
 

Члан 13. 
Наредбодавац за извршење буџета је 
председник општине Рековац. 
За извршење одлуке о буџету одговоран је 
председник општине. 
  

Члан 14. 
За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених овом одлуком 
одговоран је функционер односно 
руководилац директних и индиректних 
корисника. 

Члан 15. 
Орган управе надлежан за финансије 
обавезан је да редовно прати извршење 
буџета и најмање два пута годишње 
информише Општинско веће, а обавезно у 
року од петнаест дана по истеку 
шестомесечног, односно деветомесечног 
периода. 
У року од петнаест дана по подношењу 
извештаја, Општинско веће усваја 
извештаје и исте доставља Скупштини 
општине. 

Члан 16. 
Општинско веће одговорно је за 
спровођење фискалне политике и 
управљање јавном имовином , приходима и 
примањима и расходима и издацима на 
начин који је у складу Законом о буџетском 
систему. 
Овлашћује се председник општине да у 
складу са чланом 27ж Закона о буџетскоом 
систему, може поднети захтев 
Министарству финансија за одобрење 
фискалног дефицита изнад утврђеног 

дефицита од 10%, уколико је резултат 
реализације јавних инвестиција. 
 

Члан 17. 
Новчана средства буџета општине, 
директних и индиректних корисника , као и 
других корисника јавних средстава који су 
укључени у консолидовани рачун трезора 
општине, воде се и депонују на 
консолидованом рачуну трезора. 
 

Члан 18. 
Распоред и коришћење средстава вршиће се 
у 2014. години по посебном акту – решењу 
које доноси председник општине на 
предлог надлежног органа за финансије. 
Средства распоређена за финансирање 
програма корисника буџета преносе се на 
основу њиховог захтева и приложене 
комплетне документације за плаћање. 
          

Члан 19. 
Обавезе према буџетским корисницима 
извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета. 
Ако се у току године примања смање, 
издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима и то: обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу, 
исплата плата запосленима, минимални 
стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских 
средстава. 
 

Члан 20. 
На  терет буџетских средстава корисник 
може преузимати обавезе само до износа 
апропријације утврђене овом одлуком и то 
искључиво за намене за које су средства и 
одобрена. 
Преузете обавезе и све друге финансијске 
обавезе морају бити извршене на принципу 
готовинске основе са консолидованог 
рачуна трезора, осим ако је законом 
предвиђен другачији метод.                                        

 
Члан 21. 

Буџетски корисници су дужни да на захтев 
органа за финансије ставе на увид 
документацију о њиховом финансирању, 
као и да достављају извештаје о остварењу 
прихода и извршењу расхода у одређеном 
периоду.                           

Члан 22. 
Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, чија се делатност у 
целини или претежно финансира из буџета, 
умањиће обрачунату амортизацију за рад у 
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2014. години сразменрно делу средстава 
обезбеђених у буџету. 

 
Члан 23. 

Маса средстава за исплату дванаест 
месечних плата запослених, планирана је   
полазећи од нивоа планиране масе 
средстава за плате  у   2013. године, 
увећане за  2%  
Уколико директни и индиректни корисници 
не извршавају укупна средства за исплату 
плата на начин утврђен у ставу 1.  овог 
члана, орган управе надлежан за финансије 
обуставиће пренос средстава из буџета док 
се висина средстава за плате не усклади са 
ограничењима из става 1.  овог члана. 
 

Члан 24. 
Корисник буџетских средстава не може без 
претходне сагласности председника 
општине засновати радни однос са новим 
лицима до краја 2014. године уколико 
средства потребна за исплату плата тих 
лица нису одрећена у оквиру износа 
средстава која су у складу са овом одлуком 
предвиђена за плате том буџетском 
кориснику. 
 

Члан 25. 
Јавне набавке се врше у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник РС”, бр. ). 
 

Члан 26. 
Одлуку о промени апропријације , у складу 
са чланом 61. Закона о буџетском систему 
доноси председник општине на предлог 
надлежног органа за финансије. 
 

Члан 27. 
Решење о употреби текуће буџетске и 
сталне буџетске резерве на предлог 
локалног органа управе надлежног за 
финансије доноси Општинско веће. 
 

Члан 28. 
У случају недовољног прилива средстава 
буџета, за редовоно измирење обавеза могу 
се користити краткорочне позајмице. 
Одлуку о коришћењу  позајмица доноси 
председник општине. 
 

Члан 29. 
За финансирање дефицита текуће 
ликвидности председник општине може се 
задужити у складу са одредбама члана 35. 
Закона о јавном дугу (''Службени гласник 
РС'', бр. 61/2005). 
 

Члан 30. 
Председник општине доноси одлуку о 
задуживању за капиталне инвестиције, при 
чему износ неизмиреног кредитног 
задужења за капиталне инвестиције  не 
може бити  већи од 50% укупно остварених 
прихода буџета у 2013. години. 
Износ главнице и камате који доспева на 
сва неизмирена дугорочна задуживања за 
финансирање капиталних инвестиција не 
може бити већи од од 15% укупно 
остварених текућих прихода у 2013. 
години. 
            

Члан 31. 
 У случају да се буџету општине Рековац из 
буџета Републике или другог буџета, 
определе актом наменска трансферна 
средства, укључујући и наменска 
трансферна средства за надокнаду штета 
услед елементарних непогода, као и у 
случају уговарања донације, чији износи 
нису могли бити познати у поступку 
доношења ове одлуке, орган управе 
надлежан за финансије на основу тог акта 
отвара одговарајуће апропријације за 
извршење расхода по том основу, у складу 
са чланом 5. Закона о буџетском систему.за 
надокнаду штете 
 
IV    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава пренеће на рачун 
Извршење буџета општине Рековац, до 
31.јануара 2014. године , сва средства која 
нису утрошена за финансирање расхода у 
2013. години, која су овим корисницима 
пренета у складу са Одлуком о буџету 
општине Рековац зa 2013.годину закључно 
са 31. децембром 2013. године.  
 

Члан 33. 
Ову одлуку доставити Министарству 
финансија- Управи за трезор и објавити у 
“Службеном глaснику општине Рековац”. 
 

Члан 34. 
 Овај Предлог одлуке  уступа се Скупштини 
општине Рековац на усвајање. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 400-04/13-01, дана: 18.12.2013. год. 

   
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                  

Горан Ђорђевић с.р. 
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Прилог 1. 
ОПШТИНА РЕКОВАЦ 
ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ   За 2014.годину                                          
Табела 1. 

 
Ред. 
бр. 

 
Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава локалне власти 

 
Маса средстава за плате 

планирана за 2013. 
годину 

 
Маса средстава за плате 

планирана за 2014. 
годину 

Буџетска 
средства 

Остали 
извори 

Буџетска 
средства 

Остали 
извори 

1 2 3 4 5 6 
1. Органи и организације локалне власти 39.510.000  40.481.000  
2. Установе културе 7.562.000  7.396.000  
3. Остале установе из области јавних служби 

које се финансирају из буџета (осим 
предшколских установа) 

2.360.000  1.670.000  

4. Meсне заједнице     
5.  Дирекције и фондови основани од стране 

локалне власти  
5.210.000  5.790.000  

6. Предшколске установе 20.050.000 1.200.000 19.630.000 2.600.000 
7. Јавна предузећа основана од стране 

локалне власти који се финансирају из 
јавних прихода чија је намена утврђена 
посебним законом 

    

8. Остали индиректни корисници буџета 2.130.000  3.391.000  
9. Укупно за све кориснике буџетских 

средстава 
76.822.000 1.200.000 78.358.000 2.600.000 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ    (за које је обезбеђена маса)                                                                                
Табела 2. 

Ред. 
бр. 

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава локалне власти 

Број запослених 
на неодређено 

време 

Број запослених 
на одређено 

време 

Укупан број 
запослених 

1 2 3 4 5 (3+4) 
1. Органи и организације локалне власти 47 2 49 
1а Изабрана лица 3  3 
1б Постављена лица  2  2 
1ц Запослени 42 2 44 
2. Установе културе 9 2 11 
3. Остале установе из области јавних служби 

које се финансирају из буџета (осим 
предшколских установа) 

4 1 5 

4. Месне заједнице    
5. Дирекције и фондови основани од стране 

локалне власти 
5 1 6 

6. Укупно за све кориснике буџета на које 
се односи Закон о одређивању 
максималног броја запослених у локалној 
администрацији (1б+1ц+2+3+5) 

62 6 68 

7. Предшколске установе 28 4 32 
8. Привредна друштва и остали облици 

организовања чији је једини оснивач 
локална власт  (индиректни корисници 
буџета) 

   

6. Укупно за све кориснике буџетских 
средстава (6+7+8) 

90 10 100 
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На основу члана 1. став 2. тачка 2. и члана 
9. став  4. Закона о финансијској подршци 
породици са децом („Службени гласник 
РС“, број  16/02 … 107/09), члана 36. 
Статута општине Рековца („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 13. 
седници одржаној 18.12.2013. године, 
донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О измени и допуни одлуке о 

финансијској помоћи незапосленим 
породиљама 

 
 
 

Члан 1. 
 
Члан 2. став 1. Одлуке о финансијској 
помоћи незапосленим породиљама („Сл. гл. 
општине Рековац 59/09) мења се и гласи: 
Незапослене породиље које испуне 
утврђене критеријуме, остварују право на 
финансијску помоћ у износу од 5.000,00 
динара месечно. 
  

Члан 2. 
 
У осталом делу одлука остаје неизмењена 
 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику  општине Рековац, а примењиваће 
се почев од 01.01.2014. године. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број:401-981/13-01, дана: 18.12.2013. год. 

  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                           

Горан Ђорђевић с.р. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
На основу члана 29. Закона о основама 
система образовања и васпитања («Сл. гл. 
РС» бр. 72/09 и 52/11), члана 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи 
основних школа («Сл. гл. РС» бр. 80/10), 
члана 30. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гл. РС»,број 9/02.. 
135/04), члана 36. Статута општине Рековац 
(«Сл. гл. општине Рековац», број 46/08 и 
50/08) и члана 103. Пословника Скупштине 
општине Рековац («Сл. гл. општине 
Рековац», број 47/08 и 54/09), Скупштина 
општине Рековац на 13. седници одржаној 
дана 18.12.2013. године,  донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О броју и просторном распореду 

Основних школа на подручју општине 
Рековац 

 
I 
 

Доноси се Одлука о броју и просторном 
распореду Основних школа на подручју 
општине Рековац. 

  
II 

 
Делатност основног образовања и 
васпитања обавља се  у седишту и ван 
седишта, организовањем издвојених 
одељења. Основно образовање и васпитање 
ученика траје осам година и остварује се у 
два образовна циклуса, и то први циклус од 
првог до четвртог разреда и други циклус 
од петог до осмог разреда, који се 
организује у две основне школе и двадесет 
четири издвојена одељења. 
 

III 
 
Основно образовање и васпитање остварује 
се у следећим основним школама:  
Основна школа «Светозар Марковић» чије 
је седиште у Рековцу, поред матичне школе 
у Рековцу има и 11 издвојених одељења и 
то: 
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Шифра 
школе 

Седиште школе у месту 
Рековац  
«Светозар Марковић» матична 
школа 

 
 
 
Рековац 

Разредност 

13.4.2  
I  -  VIII 

 
Издвојено одељење у месту 

 
разредност 
 

  Лоћика  I  -  VIII 
  Беочић I  -  IV 
  Вукмановац I  -  IV 
  Кавадар I  -  IV 
  Комаране I  -  IV 
  Мотрић I  -  IV 
  Ратковић I  -  IV 
  Велика Крушевица I  -  IV 
  Урсуле I  -  IV 
  Цикот I  -  IV 
  Сиљевица I  -  IV 

 
 

I V 
 

Основна школа «Душан Поповић» у Белушићу: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Шифра школе Седиште 
школе у 

месту 
Белушић 
матична 
школа 

«Душан 
Поповић» 

 

 
 

Белушић 

Разредност 
 

I  -  VIII 
Издвојено одељење 

музичке школе „Владимир 
Ђорђевић“ Јагодина 

Основно музичко образовање 
у трајању од две, четири и 
шест година 

13.4.1 

 Издвојено одељење 
матичне школе у месту 

 

Богалинац I  -  IV 
Драгово I  -  VIII 
Жупањевац I  -  IV 
Калудра I  -  IV 
Лепојевић I  -  IV 
 Надрље I  -  IV 
Опарић I  -  VIII 
Превешт I  -  IV 
Секурич I  -  IV 
Сибница I  -  IV 
Шљивица I  -  IV 
Каленићки Прњавор I  -  IV 
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V 
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 

 
На основу члана 29. Закона о основама 
система, образовања и васпитања, 
Скупштина општине Рековац доноси акт о 
броју и просторном распореду Основних 
школа на подручју општине Рековац. 
Основна школа „Светозар Марковић“ 
Рековац, поред матичне школе у Рековцу 
има и 11 издвојених одељења матичне 
школе. 
Основна школа „Душан Поповић“ Белушић, 
поред матичне школе у Белушићу и 12 
издвојених одељења матичне школе, има и 
једно издвојено одељење Основне музичке 
школе „Владимир Ђорђевић“ ул. Бошка 
Бухе бр. 4 Јагодина, у Белушићу, у којој се 
остварује основно музичко образовање и 
васпитање у трајању од две, четири и шест 
година, у просторијама ОШ „Душан 
Поповић“ Белушић. 
Основна школа «Душан Поповић» у 
Белушићу, добила је сагласност за 
извођење функционалног основног 
образовања одраслих и сагласност за 
отварање једног издвојеног одељења 
музичке школе „Владимир Ђорђевић“  
из Јагодине. 
Скупштина општине Рековац је 
констатовала да Установе – школе 
испуњавају све услове из члана 30. и 31. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, па је сходно томе донела одлуку 
као у диспозитиву. 

Сагласност на Одлуку о броју и 
просторном распореду Основних школа на 
подручју општине Рековац, даје 
Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Владе Републике 
Србије. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 61-08/13-01, дана: 18.12.2013. године 
 

                                       
  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                   

Горан Ђорђевић с.р.  

На основу члана  7. а. став 7. и члана 11. 
Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 
24/2011, 78/2011 и 47/2013) и посебног 
члана 36. Закона о изменама и допунама 
Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, број 47/2013), члана 32. став 1. 
тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07) и 
члана 36. став 1. тачка 13. Статута општине 
Рековац („Службени гласник општине 
Рековац“ број 46/08 и 50/08), Скупштина 
општине Рековац на 13. седници одржаној 
дана 18.12.2013. године донела је 
 

ОДЛУКУ 
О измени и допуни одлуке о утврђивању 

стопе пореза на имовину за 
непокретности на територији општине 

Рековац 
 

Члан 1. 
Члан 2. став 1. тачка 3. мења се и гласи: 
На права на непокретности пореског 
обвезника који не води пословне књиге, 
осим на земљишту  
 

На пореску 
основицу 

Плаћа се на име 
пореза 

До 10.000.000,00 
динара 

0,25% 

Од 10.000.000,00 
до 25.000.000,00 

динара 

Порез из подтачке 1 
+0,6% на износ преко 

10.000.000,00 дин 
Од 25.000.000,00 
до 50.000.000,00 

динара 

Порез из подтачке 2 + 
1,0% на износ преко 

25.000.000,00 дин 
На износ основице 

преко 
50.000.000,00 дин. 

Порез из подтачке 3 + 
2,0% на износ преко 

50.000.000,00 дин 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Рековац, а примењиваће се од 
01.01.2014. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 430-05/13-01, дана: 18.12.2013. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                               

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број  129/07), члана 7, 11 и 18. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“ број 62/2006, 47/2011 и 
93/2012) члана 36. став 1. тачка 13. Статута 
општине Рековац („Службени гласник 
општине Рековац“, бр. 46/08 и 50/08), 
Скупштина општине Рековац на 13. 
седници одржаној дана 18.12.2013. године 
донела је 

 
О Д Л У К У 

О локалним комуналним таксама  
 

Члан 1. 
Овим Предлогом одлуке уводе се локалне 
комуналне таксе (у даљем тексту: 
комуналне таксе) које плаћају правна лица, 
предузетници и физичка лица за коришћење 
права, предмета и услуга на територији 
Општине Рековац и утврђује се висина, 
олакшице, рокови и начин плаћања и 
контрола спровођења овог Предлога 
одлуке. 

Члан 2. 
Обвезник комуналне таксе је корисник 
права, предмета или услуга за чије је 
коришћење прописано плаћање комуналне 
таксе (правно лице, предузетник и физичко 
лице). 

Члан 3. 
Локална комунална такса уводи се за: 
1. коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе осим ради 
продаје штампе, књига и других 
публикација, 

2. држање средстава за игру (забавне игре),  
3. истицање фирме на пословном простору  
4. коришћење рекламних паноа, 

укључујући и истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора на 
објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе (коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере и 
сл.) 

5. коришћење слободних површина за 
кампове, постављање шатора или друге 
објекте 

6. заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом 

7. држање моторних, друмских и 
прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 

Локалне комуналне таксе из ст. 1 тачка 1, 2,  
4, 5, 6, утврђују се у дневном износу, а 
остале тачке из чл. 3 утврђују се у 
годишњем износу. 
Локалне комуналне таксе не плаћају се за 
коришћење права, предмета и услуга од 
стране државних органа и организација, 
органа и организација локалне самоуправе 
и јавних предузећа и установа према којима 
општина врши права оснивача. 
 

Члан 4. 
Таксена обавеза из овог Предлога одлуке 
настаје даном почетка коришћења права, 
предмета или услуга за чије је коришћење 
прописано плаћање комуналне таксе. 
Таксена обавеза траје док траје коришћење 
права, предмета и услуга. 
 

Члан 5. 
Обвезник комуналне таксе је дужан да пре 
коришћења права, предмета или услуга за 
чије је коришћење предвиђено плаћање 
комуналне таксе прибави решење 
надлежног органа. 

 
Члан 6. 

Локалне комуналне таксе која се наплаћује 
у годишњем износу, обвезник је дужан  да 
поднесе пријаву за утврђивање обавезе по 
основу комуналне таксе Општинској 
управи – Одељењу локалне пореске 
администрације  најкасније до 15 марта у 
години за коју се врши утврђивање таксе, 
односно у року од 15 дана од дана 
коришћења права, предмета и услуга за коју 
је уведена комунална такса. 
Обавезник комуналне таксе дужан је да 
сваку насталу промену пријави надлежном 
органу у року прописаном овом одлуком, а 
најкасније у року од 15 дана од дана 
настанка промене. 
Ако обвезник комуналне таксе не поднесе 
пријаву за коришћење права, предмета или 
услуга, таксена обавеза утврдиће се на 
основу података којима располаже 
надлежни орган или путем инспекцијске 
контроле. 
 

Члан 7.  
Уплата прихода од комуналних такси врши 
се на одговарајуће уплатне рачуне буџета 
општине, у складу са Правилником о 
условима и начину вођења рачуна за уплату 
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јавних прихода и распоред средстава са тих 
рачуна.  
 

Члан 8. 
У погледу начина утврђивања комуналне 
таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, 
рокова за плаћање, обрачуна камате и 
осталог, примењују се одредбе Закона о 
пореском поступку и пореској 
администрацији. 
У свему осталом што није посебно 
регулисано овом одлуком примењују се 
одредбе Закона о финансирању локалне 
самоуправе. 
 

Члан 9. 
Комуналне таксе утврђују се у различитој 
висини зависно од врсте делатности, 
површине, техничко-употребне 
карактеристике објеката по деловима 
територије општине односно у зонама у 
којима се налазе објекти, предмети или 
врше услуге за које се плаћа комунална 
такса. 
 

Члан 10. 
Усвајањем овог Предлога одлуке престаје 
да важи Одлука о локалним комуналним 
таксама („Сл. гласник општине Рековац“ 
бр. 8/12 и 1/13). 

 
Члан 11. 

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

T А К С Е Н А   Т А Р И Ф А 
 

Тарифни број  1  
 

1. За коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе осим ради 
продаје штампе, књига и др. 
публикација 
- за  обављање пословне делатности у 
привременим објектима – киосци и мањи 
монтажни објекти и привременим 
покретним објектима  плаћа се комунална 
такса по 1м2 месечно и то: 200,00 дин. 
- за постављање тезги и заузимање простора 
за време других празника и манифестација 
(Нова година, 8. Март и сл.)  - 100,00 дин.   
дин /1м2 дневно 

- за постављање тезги за време вашара  -
200,00 дин.    / 1м² на дан 
- за коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословног 
простора у пословне сврхе (продаја робе, 
пружања угоститељских и других услуга) 
обрачунава се и наплаћује комунална такса 
и то:10,00 дин./ 1м2 дневно. 
 

НАПОМЕНА: 
Комунална такса из овог тарифног броја 
плаћа се приликом добијања одобрења од 
стране  Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, саобраћај, имовинско-
правне и стамбено-комуналне послове 
Општинске управе за коришћење простора 
на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе. 
Одобрење се доставља инспекцијском 
органу ради вршења контроле. 
Обвезник комуналне таксе је правно лице, 
предузетник и физичко лице. 
Комунална такса се утврђује и наплаћује за 
сваки објекат појединачно. 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај, имовинско-правне и стамбено-
комуналне послове Општинске управе је у 
обавези да један примерак одобрења за 
коришћење простора на јавним површинама 
достави и Одељењу локалне пореске 
администрације са следећим подацима: 
- за правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица и текући 
рачун, адреса седишта правног лица; 
- за физичка лица: порески 
идентификациони број, матични број, 
текући рачун, име и презиме, број личне 
карте и адреса становања, назив радње са 
адресом. 
Комунална такса из овог тарифног броја не 
плаћа се за коришћење простора ради 
продаје штампе, књига и других 
публикација. 
Ако се поред штампе, књига и др. 
публикација продаје и друга роба, такса се 
плаћа у целокупном износу из овог 
тарифног броја. 
Комуналну таксу из овог тарифног броја не 
плаћају хуманитарне,  традиционалне 
верске и организације које раде са 
инвалидима рада и хендикепираним 
лицима.  
Таксени обвезник је дужан да најкасније у 
року од 3 дана пре дана почетка  поднесе 
пријаву надлежном Одељењу и достави 
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податке од значаја за одређивање висине 
таксе, ради доношења решења, а исто су 
дужни уплатити у року од 3 дана од дана 
пријема решења о утврђивању обавезе. 
Комуналну таксу из овог тарифног броја 
утврђује и наплаћује Општинска управа- 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај, имовинско-правне и стамбено-
комуналне послове, осим за постављање 
тезги за време вашара коју наплаћује 
овлашћено јавно комунално предузеће. 
Такса по овом тарифном броју плаћа се у 
року од 15 дана од дана достављања 
решења, на уплатни рачун број: 840-
741531843-77 коришћење простора на 
јавним површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе осим ради 
продаје штампе, књига и других 
публикација. 

 
Тарифни број   2 
 
2. За држање средстава за игру (забавне 
игре, билијар, томбола, компјутерске и 
видео-игре, кладионице, рулет и др.) 
 
По апарату за забавне игре  
(компјутери, видео-аутомати, флипери, 
билијар и сл.)………………..….30,00 дин 
дневно 
 

НАПОМЕНА: 
Обвезници комуналне таксе из овог 
тарифног броја који у својим пословним 
просторијама у сеоским насељима поседују 
апарате плаћају таксу у износу од 50% од 
утврђене цене из овог тарифног броја. 
Таксени обвезник из овог тарифног броја је 
правно лице и предузетник који држи  
апарате за забавне игре. 
Решење о обавези плаћања таксе по овом 
Тарифном броју доноси Одељење локалне 
пореске администрације Општинске управе. 
Таксени обвезник је дужан да најкасније у 
року од 3 дана пре дана почетка држања 
средстава за игру поднесе пријаву 
надлежном Одељењу и достави податке од 
значаја за одређивање висине таксе, ради 
доношења решења, а исто су дужни 
уплатити у року од 8 дана од дана пријема 
решења о утврђивању обавезе.  
Пријава садржи:  
1. за правна лица, предузетнике – 
регистровани назив и седиште обвезника, 
ПИБ, број текућег рачуна, адресу, врсту, 

марку, тип и серијски број средстава, време 
држања, датум почетка држања средстава и 
број дана у месецу у којима ће се држати 
средства за игру 
2. за физичка лица – име и презиме, 
пребивалиште, ЈМБГ, адресу, врсту, марку, 
тип и серијски број средстава, време 
држања и све другре потребне податке за 
одређивање основа и висине таксе. 
Сваку промену која се тиче основа или 
висине обавезе из овог Тарифног броја 
држалац је дужан да пријави Одељењу 
локалне пореске, администрације  
најкасније 3 дана пре дана настанка 
промене. 
Ова такса плаћа се  до 15. у месецу за 
претходни месец. 
Такса по овом тарифном броју плаћа се на 
уплатни рачун број: 840-714572843-29 
комунална такса за држање средстава за 
игру 

 
Тарифни број  3 
 
3. За  истицање фирме на пословном 
простору осим истицања назива 
државних органа и органа локалне 
самоуправе (фирмарина). 
 
Ред. 
бр. 

 
 

ДЕЛАТНОСТ 

Износ у 
броју 
просечних 
бруто 
зарада 

1 Делатност електропривреде 10 
2 Делатност банкарства 4 
3 Делатност осигурања 

имовине и лица 
3 

4 Трговина  нафтом и 
дериватима нафте 5-
Рековац, 3-Белушић, 2-
остала места 

 

5 Поштанске услуге 3-
Рековац, 1-остала места 

 

6 Казина, коцкарнице, 
кладионице и бинго сале 

3 

7 Мобилне и телефонске 
услуге 

6 

 
Под просечном зарадом у смислу 
претходног става, сматра се просечна бруто 
зарада по запосленом остварена на 
територији општине Рековац  у периоду 
јануар – август године која претходи 
години за коју се утврђује фирмарина, 
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према подацима Републичког органа 
надлежног за послове статистике. 
Изузетно, Општинска управа општине 
Рековац може утврдити и већи износ 
фирмарине, уз претходну сагласност 
Министарства надлежног за финансије. 
Правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у средња 
правна лица, као и предузетници и мала 
правна лица која имају годишњи приход 
преко 50. милиона динара (осим 
предузетника и правних лица која обављају 
делатности: банкарства; осигурања имовине 
и лица; производње и трговине нафтом и 
дериватима нафте; производња  и трговина 
на велико  дуванским производима; 
производња цемента; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; 
електропривреде; казина; коцкарница; 
кладионица; бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека), фирмарину плаћају на 
годишњем нивоу у висинии од две просечне 
бруто зараде. 
Правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у велика 
правна лица (осим предузетника и правних 
лица која обављају делатности: банкарства; 
осигурања имовине и лица; производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте; 
производња  и трговина на велико  
дуванским производима; производња 
цемента; поштанских, мобилних и 
телефонских услуга; електропривреде; 
казина; коцкарница; кладионица; бинго 
сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека), фирмарину 
плаћају на годишњем нивоу у висини од 
три просечне бруто зараде. 
 
 

НАПОМЕНА: 
Предузетници и правна лица која су према 
закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у мала правна лица (осим 
предузетника и правних лица која обављају 
делатности; банкарства, осигурање имовине 
и лица, производње и трговине нафтом и 
дериватима нафте, производње и трговине 
на велико дуванским производима, 
производње цемента, кладионица, бинго 
сала и прижања коцкарских услуга, ноћних 
барова и дискотека), а имају годишњи 
приход до 50.000.000 динара, не плаћају 

локалну комуналну таксу за истицање 
фирме на пословном простору. 
Фирма у смислу ове таксене тарифе јесте 
сваки истакнути назив или име које упућује 
на то да правно или физичко лице обавља 
одређену делатност. 
Ако се на једном пословном објекту налази 
више истакнутих фирми истог обвезника 
такса се плаћа само на једну фирму.  
Уколико се у једном објекту налази више 
правних лица или предузетника који 
обављају одређену делатности и имају 
истакнуту фирму такса се обрачунава и 
плаћа за сваку истакнуту фирму. 
За време трајања привремене одјаве 
делатности, таксени обвезник не плаћа 
комуналну таксу из овог тарифног броја, с 
тим што је таксени обвезник дужан да за 
време трајања привремене одјаве 
делатности скине назив фирме са пословне 
просторије, односно простора. 
Обвезници овог тарифног броја који у току 
године одјаве обављање делатности, 
односно угасе фирму или радњу, уз 
приложени доказ – решење о брисању или 
ликвидацији из Агенције за привредне 
регистре, биће ослобођени плаћања ове 
таксе од дана од ког решење има правно 
дејство. 
Правна лица су разврстана на велика, 
средња и мала правна лица у складу са 
Законом о рачуноводству. 
Таксу по овом тарифном броју не плаћају 
државни органи, органи локалне 
самоуправе, установе и организације из 
области културе, образовања, физичке 
културе, здравства, дечије и социјалне 
заштите и друге организације које се 
искључиво баве пружањем хуманитарне 
помоћи, традиционалне верске и орг. које 
раде са инвал. и хендикепираним лицима, 
удружења грађана и спортске организације. 
Таксу по овом тарифном броју не плаћају и 
таксени обвезници  из области старих 
заната: кречари, лончари, везиље, ковачи, 
поткивачи, колари, корпарско-плетачки, 
четкари, капаџије, ваљари сукна и трукери, 
вуновлачари, услужно млевење житарица 
млиновима на поточарама, продаја кокица, 
домаћа радиност као и правна лица и 
предузетници који се баве трговином на 
мало у селима: Доброселица, Надрље, Баре, 
Шљивица, Сиљевица и Цикот. 
Таксу по овом тарифном утврђује, 
наплаћује и контролише Општинска управа 
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Одељење за локалну пореску 
администрацију. 
Такса на фирму плаћа се за седиште 
правног лица или предузетника, 
представништва, пословне јединице 
правног лица и предузетника који обављају 
делатности на територији општине Рековац 
зависно од врсте делатности  услуге за које 
се плаћа такса као и према величини 
правног лица и предузетника по Закону о 
рачуноводству. 
Уколико правно лице и предузетник имају 
више делатности које обављају такса по 
овом тарифном броју се обрачунава и плаћа 
за делатност са највећом тарифом. 
Обрачун такси за правна лица и 
предузетнике врши се у годишњем износу а 
плаћа се  месечно до 15. у месецу за 
претходни месец. 
Такса по овом тарифном броју плаћа се на 
уплатни рачун број: 840-716111843-35 
комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору. 
 
 

Тарифни број  4 
 

4. За коришћење рекламних паноа, 
укључујући и истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора на 
објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе (коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере и 
сл.) 
 
Локална комунална такса из овог тарифног 
броја, на годишњем нивоу за правна лица и 
предузетнике износи 20%  одговарајући 
износа утврђених у тарифном броју 3 ове 
Одлуке. 
Локална комунална такса из овог тарифног 
броја, на годишњем нивоу за физичка лица 
износи 250 динара по 1 м2, месечно. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Обвезник комуналне таксе је правно лице, 
предузетник и физичко лице који је добио 
одобрење за постављање рекламног паноа. 
Комунална такса из овог тарифног броја 
утврђује се и плаћа приликом подношења 
захтева за добијање одобрења од стране 
Општинске управе - Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, саобраћај, имовинско-
правне и стамбено-комуналне послове 

сразмерно времену коришћења. Ово 
Одељење је дужно да један примерак 
решења о коришћењу рекламног паноа 
достави Одељењу локалне пореске 
администрације са следећим подацима:- за 
правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица и текући 
рачун са адресом седишта правног лица; 
- за физичка лица: порески 
идентификациони број, матични број, 
текући рачун, име и презиме, број личне 
карте са адресом становања, назив радње са 
адресом. 
Уколико обвезник комуналне таксе није 
прибавио одобрење, а рекламни пано је 
поставио на јавној површини, комунални 
инспектор приликом утврђивања 
постављања паноа без одобрења, доноси 
решење о уклањању истог. 
Комунална такса из овог тарифног броја не 
плаћа се за светлеће рекламе које обвезник 
поставља  на сопственом пословном 
објекту. 
Под светлећим објектом сматра се објекат 
који ради на струју и за чије је постављање 
Општинска управа- Одељење за урбанизам 
и имовинско правне послове издало 
сагласност. 
Такса по овом тарифном броју плаћа се у 
року од 15 дана од дана достављања 
решења на уплатни рачун број: 840-
714431843-12 комунална такса за 
коришћење рекламних паноа. 

 
Тарифни број  5 

 
5. За коришћење слободних површина за 
кампове, постављање шатора или друге 
објекте за привремено коришћење. 
-за постављање кампова, шатора и  других 
објеката привременог коришћења на 
слободним површинама плаћа се комунална 
такса дневно – 200,00 динара. 

 
НАПОМЕНА: 

Обвезник комуналне таксе су правна, 
физичка лица и предузетници . 
Комунална такса из овог тарифног броја 
утврђује се и плаћа приликом подношења 
захтева за добијање одобрења од стране 
Општинске управе - Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, саобраћај, имовинско-
правне и стамбено-комуналне послове Ово 
Одељење је дужно да један примерак 
решења за коришћење слободних 
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површина, постављање шатора или друге 
објекте за привремено коришћење достави 
Одељењу локалне пореске администрације 
са следећим подацима: 
- за правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица и текући 
рачун са адресом седишта правног лица; 
- за физичка лица: порески 
идентификациони број, матични број, 
текући рачун, име и презиме, број личне 
карте са адресом становања, назив радње са 
адресом. 
Не плаћају комуналну таксу из овог 
тарифног броја припадници војске, 
полиције извиђачи, планинари, школе при 
извођењу наставе у природи . 
Такса по овом тарифном броју плаћа се на 
уплатни рачун број: 840-741533843-91 
комунална такса за коришћење слободних 
површина за кампове, постављање шатора 
или друге објекте привременог коришћења 
 

Тарифни број    6 
 

6. За заузеће јавне површине 
грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова, раскопавање 
јавних површина и постављања 
грађевинских скела на јавним 
површинама 

 
1. За изградњу стамбених објеката 
.....................................20,00 динара по метру 
2. За изградњу пословних 
објеката.......................50,00 динара по метру 
3. За изградњу пољопривредних и 
помоћних  објекат…..10,00 динара по метру 
4. За извођење радова на изградњи путева, 
далековода, птт, интернет, кабловске мреже 
и електро мреже......................................15,00 
динара по метру 
5. За извођење радова на изградњи 
гасификационе мреже........22,00 динара по 
метру 

 
НАПОМЕНА: 

Таксу из овог тарифног броја плаћа правно 
лице, предузетник или физичко лице које је 
заузело јавну површину. 
Комунална такса из овог тарифног броја 
плаћа се у поступку добијања одобрења о 
заузећу јавне површине, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство, саобраћај, 
имовинско-правне и стамбено-комуналне 
послове. 

Уколико обвезник комуналне таксе не 
затражи одобрење од одељења за 
урбанизам, а заузео је јавну површину, 
комунални инспектор сачињава записник и 
доноси решење о уклањању истог. 
Одељење за урбанизам и имовинско правне 
послове, дужно је да један примерак акта о 
одобрењу заузећа јавне површине достави 
Одељењу за локалну пореску 
администрацију и Служби за инспекцијске 
послове. 
Такса по овом тарифном броју плаћа се у 
року од 15 дана од дана достављања 
решења,  на уплатни рачун број: 840-
741535843-08 комунална такса за заузеће 
јавне површине грађевинским материјалом 
и за извођење грађевинских радова, 
раскопавање јавних површина и 
постављања грађевинских скела на јавним 
површинама. 
 

Тарифни број 7 
 
10. За држање моторних, друмских и 
прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина, 
утврђује се такса у годишњем износу: 
 
За држање моторних, друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина, плаћа се комунална такса 
у једнократном износу, и то:  
1.  За теретна возила:  
- за камионе до 2 т носивости – 1.500 
динара, 
- за камионе од 2 т до 5 т носивости – 2.000 
динара 
- за камионе од 5 т до 12 т носивости – 
3.500 динара 
- за камионе преко  12 т носивости – 5.000 
динара. 
2.  За теретне и радне приколице (за 
путничке аутомобиле) – 500 динара.  
3. За путничка возила:  
- до 1.150 цм3  - 500 динара,  
- преко 1.150 цм3  до 1.300 цм3  - 1.000 
динара, 
- преко 1.300 цм3   до 1.600 цм3   - 1.500 
динара, 
- преко 1.600 цм3   до 2.000 цм3  - 2.000 
динара, 
- преко 2.000 цм3   до 3.000 цм3   - 3.000 
динара, 
- преко 3.000 цм3   - 5.000 динара; 
 



49 

4. За мотоцикле: 
-  до 125 цм3   - 400 динара, 
- преко 125 цм3   до 250 цм3   - 600 динара, 
- преко 250 цм3   до 500 цм3   - 1.000 динара,  
- преко 500 цм3   до 1.200 цм3   - 1.200 
динара,  
- преко 1.200 цм3   - 1.500 динара;  
5. За аутобусе и комби бусеве – 50 динара 
по регистрованом седишту; 
6. За прикључна возила:  
Теретне приколице, полуприколице и 
специјалне теретне приколице за превоз 
одређених врста терета:  
-1 т носивости – 400 динара,  
-од 1 т до 5 т носивости – 700 динара,  
-од 5 т до 10 т носивости – 950 динара,  
-од 10 т до 12 т носивости – 1.300 динара,  
-носивости преко 12 т – 2.000 динара; 
7. За вучна возила (тегљаче):  
-чија је снага мотора до 66 киловата – 1.500 
динара, 
-чија је снага мотора од  66 -  96 киловата – 
2.000 динара,  
-чија је снага мотора од 96 – 132 киловата – 
2.500 динара, 
-чија је снага мотора од 132 – 177 киловата 
– 3.000 динара,  
-чија је снага мотора преко 177 киловата – 
4.000 динара. 
8. За радна возила, специјална адаптирана 
возила за превоз реквизита за путујуће 
забаве, радње и атестирана специјализована 
возила за превоз пчела – 1.000 динара. 
Највиши износи локалне комуналне таксе 
из става 1 овог члана усклађују се годишње, 
са годишњим индексом потрошачких цена, 
који објављује републички орган надлежан 
за послове статистике, при чему се 
заокруживање врши тако што се износ до 
пет динара не узима у обзир, а износ преко 
пет динара заокружује  на десет динара.  
Приликом усклађивања највиших износа 
локалне комуналне таксе, у складу са 
ставом 2 ове таксене тарифе, основице за 
усклађивање су последњи објављени 
усклађени највиши износи локалне 
комуналне таксе, које објављује Влада 
Републике Србије. 
 
 

НАПОМЕНА: 
Такса из овог тарифног броја плаћа се 
приликом регистрације возила. 
Орган надлежан за регистрацију моторних 
возила обавезан је да пре подношења 

захтева за регистрацију прибави доказ о 
плаћеној такси по овом тарифном броју. 

  Такса по овом тарифном броју не плаћа се за 
возила полиције, санитетска возила о возила 
инвалида. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 436-08/13-01, дана: 18.12.2013. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                            

Горан Ђорђевић с.р. 
 

 
На основу члана 16. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“ 119/12), 
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. став 1. 
Пословника Скупштине општине Рековац 
(«Сл. гл. општине Рековац» бр. 47/08 и 
54/09), Скупштина општине Рековац на 13. 
седници одржаној дана 18.12.2013. године 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О именовању Надзорног одбора ЈКП 

„Мермер“ Рековац 
 

I 
 
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор ЈКП 
„Мермер“ Рековац: 
1. Милан Аврамовић, дипл. ецц. из 

Рековца, председник, 
2. Радован Марковић, дипл. правник из 

Драгова, члан, 
3. Предраг Савић, дипл. маш. инг. Из 

Течића, члан. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-85/13-01 дана: 18.12.2013. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                          
Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 66. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гл. РС“, бр. 119/12), 
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 13. 
седници одржаној дана 18.12.2013. године 
донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О разрешењу Надзорног одбора Јавног 
предузећа – дирекције за урбанизам и 

изградњу општине Рековац 
 
 
 
I 

 
 
 РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Јавног 
предузећа – дирекције за урбанизам и 
изградњу општине Рековац, применом 
члана 66. Закона о јавним предузећима и то:  
 
1. Милан Томић из Течића, 
2. Горан Павловић из Превешта, 
3. Миладин Тодосијевић из Шљивице, 
 
 

I I 
 

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

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-83/13-01,  датум: 18.12.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                       
Горан Ђорђевић с.р. 

 
 
 

 
 

 

На основу члана 66. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гл. РС“, бр. 119/12), 
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 13. 
седници одржаној дана 18.12.2013. године 
донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О разрешењу Управног одбора Јавног 
предузећа – дирекције за урбанизам и 

изградњу општине Рековац 
 
 
 
I 

 
 
 РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Јавног 
предузећа – дирекције за урбанизам и 
изградњу општине Рековац, применом 
члана 66. Закона о јавним предузећима и то:  
 
1. Милован Милојевић из Урсула,  
2. Радосав Поповић из Опарића,  
3. Јелена Спасић из Беочића,  
4. Небојша Арсенијевић из Лоћике,  
5. Добросав Николић из Течића,  
6. Драган Ђорђевић из Велике Крушевице,  
7. Горан Николић из Драгова. 
 
 

I I 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-82/13-01,  датум: 18.12.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                          
Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 16. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“ 119/12), 
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. став 1. 
Пословника Скупштине општине Рековац 
(«Сл. гл. општине Рековац» бр. 47/08 и 
54/09), Скупштина општине Рековац на 13. 
седници одржаној дана 18.12.2013. године 
донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О именовању Надзорног одбора 

Дирекције за урбанизам и изградњу 
 општине  Рековац 

 
 
 

I 
 
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Дирекције 
за урбанизам и изградњу општине Рековац: 

 
 

1. Мирољуб Мојсиловић, дипл. инг. из 
Драгова, председник, 

2. Срећко Станковић, дипл. инг. из 
Крагујевца, члан, 

3. Весна Нешић, дипл. правник. из 
Рековца, члан. 

 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-87/13-01 дана: 18.12.2013. 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 36. став 1. тачка 9. 
Статута Општине Рековац («Сл. гл. 
Општине Рековац» бр. 46/08 и 50/08),  
члана 13. Статута Јавне установе спортске 
организације општине Рековац и члана 103. 
Пословника Скупштине општине Рековац 
(«Сл. гл. општине Рековац» бр. 47/08 и 
54/09), Скупштина општина Рековац на 13. 
седници одржаној дана 18.12.2013. год. 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О разрешењу члана Управног одбора 
Јавне установе спортске организације 

општине Рековац 
  

 
I 

 
РАЗРЕШАВА СЕ Момчило Стојковић из 
Белушића, члан Управног одбора Јавне 
установе спортске организације општине 
Рековац  
 
 

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

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-80/2013-01,  дана: 18.12.2013. 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),  
члана 13. Статута Јавне установе спортске 
организације општине Рековац и члана 103. 
Пословника Скупштине општине Рековац 
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(«Сл. гл. Општине Рековац» бр. 47/08 и 
54/09), Скупштина општина Рековац на 13. 
седници одржаној дана 18.12.2013. год. 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О именовању члана Управног одбора 
Јавне установе спортске организације 

општине Рековац 
  

I 
 
ИМЕНУЈЕ СЕ Горан Петровић из 
Белушића за члана Управног одбора Јавне 
установе спортске организације општине 
Рековац. 
 

 
I I 

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

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-81/2013-01,  дана: 18.12.2013. год. 
 

                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                  

Горан Ђорђевић с.р. 
 

 
На основу члана 38. став 1. и члана 42. 
Закона о правима пацијената („Сл. гл. РС“, 
бр. 45/2013), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/07) и 
члана 36. Статута општине Рековац („Сл. 
гл. општине Рековац“ бр. 46/08 и 50/08), 
Скупштина општине Рековац на 13. 
седници одржаној дана: 18.12.2013. донела 
је  

 
Р Е Ш Е Њ Е   

О постављењу Саветника за заштиту 
права пацијената за подручје општине 

Рековац  
 

I 
 
ПОСТАВЉА СЕ саветник за заштиту 
права пацијената за подручје општине 
Рековац: 

- Радован Марковић, дипл. правник из 
Драгова. 
 

II 
  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 50-07/13-01,  дана: 18.12.2013.  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 13. 
Одлуке о оснивању привредног друштва 
Д.О.О. Каменолом „Драча“ Рековац, 
Скупштина општина Рековац на 13. 
седници одржаној дана 18.12.2013. године 
донела је, 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О разрешењу вршиоца дужности  

директора Д.О.О. Каменолом «Драча» 
Рековац 

 
I 
 

РАЗРЕШАВА СЕ Ненад Милисављевић 
инж. прехрамбене технологије из Рековца, 
функције вршиоца дужности директора 
Д.О.О. Каменолома «Драча» Рековац. 

I I 
 

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

 
                                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
 Број: 02-84/13-01, дана: 18.12.2013. 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 13. 
Одлуке о оснивању привредног друштва 
Д.О.О. Каменолом „Драча“ Рековац, 
Скупштина општина Рековац на 13. 
седници одржаној дана 18.12.2013. године 
донела је, 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О именовању вршиоца дужности 

директора Д.О.О. Каменолом «Драча» 
Рековац 

 
 
I 

 
ИМЕНУЈЕ СЕ Ненад Милисављевић, 
дипл. инж. прехрамбене технологије из 
Рековца, за вршиоца дужности директора 
Д.О.О. Каменолома «Драча» Рековац. 

 
  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
 Број: 02-86/13-01, дана: 18.12.2013. 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 13. 
седници одржаној дана 18.12.2013. 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 2014. 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 2014. 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: 320-507/13-01, дана: 18.12.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                        
Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 12. и 32. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07), а у складу са 
Законом о јавним путевима (''Службени 
гласник РС'', бр.101/2005) и члана 17. став 
1. тачка 12. Статута општине Рековац 
(''Службени гласник општине Рековац'', 
број 46/08 и 50/08), Скупштина општине 
Рековац на 13. седници одржаној дана 
18.12.2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О некатегорисаним путевима 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком одређује се управљање, 
финансирање, заштита, одржавање, 
изградња и реконструкција 
некатегорисаних путева. 
 

Члан 2. 
Некатегорисани пут је саобраћајна 
површина која је: 
- доступна већем броју разних корисника; 
- уписана у Катастар непокретности као 

некатегорисани пут; 
- и коју надлежни орган прогласи као 

некатегорисани пут. 
 

Члан 3. 
Некатегорисани путеви као добра у општој 
употреби, у државној су својини и на њима 
се могу стицати права коришћења, права 
службености и друга права одређена 
законом. 
 

Члан 4. 
Мрежу путева на територији општине 
Рековац чине јавни путеви (државни, 
општински и све улице у насељима) и 
некатегорисани путеви. 
Некатегорисани путеви из члана 2. ове 
Одлуке служе за долазак до сеоских 
домаћинстава, шумских и пољопривредних 
парцела, до насипа за одбрану од поплава 
пешачке стазе и друго. 
 

Члан 5. 
Након утврђивања трасе пута из претходног 
члана и уписивања исте у Катастар 
непокретности, на предлог Месне 
заједнице, Скупштина општине проглашава 
наведену површину као некатегорисани 
пут. 
 

Члан 6. 
Управљање некатегорисаним путевима 
Општинско веће поверава ЈП Дирекцији за 
урбанизам и изградњу општине Рековац 
која испуњава услове утврђене законом за 
послове управљања, пројектовања и 
одржавања путева у даљем тексту – 
управљач пута. 
Одржавање путева ЈП Дирекција за 
урбанизам и изградњу општине Рековац, 
може на основу спроведеног јавног 
конкурса, поверити предузетнику или 
правном лицу које испуњава прописане 
законске услове. 
Остале саобраћајне површине у државној 
својини (прилазни путеви, прикључци и 
друго) поверавају се ЈП Дирекцији за 
урбанизам и изградњу општине Рековац на 
управљање. 
 

Члан 7. 
Управљање некатегорисаним путевима у 
смислу ове Одлуке јесте: 
- планирање, изградња, реконструкција, 

одржавање и заштита некатегорисаних 
путева; 

- организовање и обављање стручних 
послова, вођење евиденције, 
организовање стручног надзора и 
слично; 

- вршење инвеститорске функције на 
изградњи и реконструкцији и пружање 
финансијске помоћи; 

- вршење послова заштите путева, 
односно забрана или ограничења 
интервенција на путу и слично; 

- вршење јавних овлашћења (издавање 
дозвола сагласности за прикључак, 
постављање инсталација и друго; 

- поверавање радова на одржавању 
путева. 

 
Члан 8. 

Управљање осталим саобраћајним 
површинама у смислу ове Одлуке јесте: 
- планирање развоја мреже 

некатегорисаних путева; 
- евидентирање корисника саобраћајне 

површине и учешће возила, радних 
машина и пољопривредне механизације 
у саобраћајном оптерећењу; 

- организовање и обављање послова на 
праћењу стања (проходност, заузећа, 
стабилност и друго) и вођење 
евиденције о истима; 
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- организовање одржавања саобраћајних 
површина и обезбеђење услова за 
несметано одвијање саобраћаја; 

- утврђивање трасе пута и покретање 
иницијативе за проглашење 
некатегорисаног пута. 

У случајевима из става 1. овог члана, МЗ је 
дужна да обавести писменим путем 
надлежну инспекцију о тачном, потпуном и 
одређеном чињеничном стању. 
 

Члан 9. 
Финансирање изградње и реконструкције, 
одржавања и заштите некатегорисних 
путева обезбеђује се удруживањем 
средстава управљача пута, месних 
заједница, заинтересованих предузећа и 
предузетника, средстава самодоприноса и 
других средстава. 
Финансирање реконструкције, одржавања и 
заштите саобраћајних површина намењених 
за пролаз возила, радних машине и 
пољопривредне механизације обезбеђује 
месна заједница и корисници истих. 
Критеријуме за висину финансирања и 
приоритете у изградњи некатегорисаних 
путева утврђује Општинско веће. 
 

Члан 10. 
Одржавање некатегорисних путева 
управљач пута поверава предузећу или 
предузетнику путем јавног конкурса. 
Уколико се не обезбеде финансијска 
средстава за обезбеђење трајног и 
квалитетног одржавања некатегорисних 
путева, месна заједница је у обавези заједно 
са корисницима и власницима земљишта 
поред путева да организује исто. 
 

Члан 11. 
Сопственици односно корисници земљишта 
које се граничи са некатегорисаним 
путевима дужни су да: 
1. уредно одржавају путне јаркове за 

одвод површинских вода, 
2. изграде пропусте на улазима у своје 

парцеле, 
3. уредно секу и на други начин уклањају 

дрвеће, шибље и друго растиње које 
расте у заштитном појасу у ширини од 3 
м, а смета проходности пута; 
прегледности и на други начин 
угрожава безбедност саобраћаја, изузев 
уређених живих ограда висине до 1 м, 

уколико просторним и другим 
плановима није другачије одређено. 

4. равномерно растурају грађевински 
материјал којим се насипа 
некатегорисани пут и по потреби да 
одбацује од ивице канала да исти не би 
затрпао канал, уколико месна заједница 
и управљач пута наведене радове не 
организује на други начин. 

 
Члан 12. 

На некатегорисним путевима могу се: 
- постављати електроводови, водовод, 

канализације, телекомункациони и 
слични водови и објекти, 

- градити прикључак прилазног пута, 
- постављати рекламне табле, рекламни 

панои и други натписи само уз 
прибављену сагласност управљача пута 
која обавезно садржи саобраћајно-
техничке услове а који је и дужан  да 
обезбеди контролу извођења радова. 

 
Члан 13. 

Ширина заштитног путног појаса 
некатегорисаних путева у коме се не могу 
градити стамбене и друге зграде, копати 
бунари, септичке јаме, и друго, подизати 
засади који сметају проходности и 
прегледности пута износи 3 м. 
Ширина заштитног путног појаса  
некатегорисаних путева у коме се не могу 
отварати депоније смећа износи 20 метара. 
 

Члан 14. 
Ради спречавања угрожавања стабилности 
пута и обезбеђења услова за несметано 
одвијање саобраћаја, забрањено је: 
1. заузимање некатегорисаних путева и 

извођење било каквих радова на њима 
који нису у вези са изградњом, 
одржавањем, реконструкцијом и 
заштитом пута или постављањем водова 
и другог сходно члану 12. ове Одлуке; 

2. просипање, бацање и остављање било 
каквих предмета, материјала и смећа на 
путу; 

3. испуштање отпадних и других вода на 
пут; 

4. спречавање отицања воде са путног 
земљишта, а посебно из путног јарка и 
из пропуста кроз труп пута и 
спречавање даљег отицања ка њиховим 
реципиентима; 



56 

5. орање и извођење других 
пољопривредних радова на банкинама и 
косинама у путном појасу; 

6. паљење траве и другог растиња на путу 
као и отпадних предмета и материјала; 

7. пуштање стоке на пут без надзора, 
напајање и напасање стоке на путу; 

8. вучење дрвећа и предмета на путу и 
пуштање низ стране усека, засека и 
насипа дрвене грађе, камена, плугова и 
друго; 

9. наношење блата са прилазног пута или 
њиве на некатегорисани пут ако је исти 
изграђен са савременим коловозом; или 
насут шљунком, или се уредно одржава 
или обрастао травом; 

10. остављање возила којим се омета 
коришћење пута; 

11. свако чињење којим се оштећује или би 
се могао оштетити пут или ометати 
одвијање саобраћаја. 

 
Члан 15. 

Некатегорисаним путевима не могу 
саобраћати возила чија тежина прекорачује 
дозвољену укупну масу. 
Кретање таквих возила је могуће само уз 
дозволу за ванредни превоз коју издаје 
Управљач пута. 
 

Члан 16. 
На местима међусобног укрштања 
некатегорисаног пута са јавним путем у 
истом нивоу, морају се обезбедити зоне 
потребне прегледности у складу са 
прописима. 
У зонама потребне прегледности забрањено 
је подизати засаде, ограде, и дрвеће, 
постављати постројења и уређаје и градити 
објекте, односно вршити друге радње које 
ометају прегледности пута. 
 

Члан 17. 
Прикључак или прилазни пут на 
некатегорисани пут морају бити изграђени 
од истог материјала као и некатегорисани 
пут. 
 

Члан 18. 
Ако се некатегорисани пут налази у таквом 
стању да се на њему не може одвијати 
саобраћај уопште или се не може одвијати 
саобраћај појединих врста возила, или ако 
би саобраћај појединих врста возила 
наносио штету путу, његовом делу или 

путном објекту, или ако се радови на 
реконструкцији и одржавању пута не могу 
извести без обустављања саобраћаја или 
други разлози безбедности саобраћаја и 
заштите пута то захтевају, орган управе 
надлежан за послове саобраћаја може, на 
предлог управљача некатегорисаног пута, 
надлежног инспектора, органа унутрашњих 
послова  или правног и физичког лица 
којем је поверено одржавање пута, да 
забрани саобраћај на том делу пута уопште 
или за поједине врсте возила на целом путу, 
његовом делу или путном објекту. 
Општа забрана саобраћаја на 
некатегорисаном путу, његовом делу или 
путном објекту може бити само 
привремена, а забрана саобраћаја за 
поједине врсте возила на наекатегорисаном 
путу, његовом делу или путном објекту 
може бити привремена или стална. 
Забрана саобраћаја мора се објавити на 
погодан начин и означити одговарајућим 
саобраћајним знацима, као и другим 
потребним мерама обезбеђења. 
 

Члан 19. 
Правна и физичка лица који обављају 
привредну делатност (експлоатација дрвета, 
камена, песка и шљунка, ремонтовање 
теретних возила, производња и др.) и 
правна и физичка лица за чије потребе при 
изградњи и реконструкцији стамбених и 
пословних објеката се користи 
некатегорисани пут за саобраћај теретних и 
специјалних возила, дужни су сразмерно 
саобраћајном и осовинском оптерећењу 
пута да обезбеде финансијска средстава за 
одржавање путева, као и изградњу и 
реконструкцију истих. 
 

Члан 20. 
Изградња и реконструкција 
некатегорисаног пута врши се у складу са 
законом којим се регулише планирање и 
изградња и овом Одлуком. 
 

Члан 21. 
Некатегорисани пут се изграђује за 
двосмерни саобраћај, а изузетно за 
једносмерни ток саобраћаја, с тим да у 
зависности од прегледности пута на 
растојањима од највише 500 м има 
одговарајуће проширење за мимоилажење 
возила, радних машина и пољопривредне 
механизације. 
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Најмања ширина коловоза за двосмерни 
саобраћај износи 5,5 м, а једносмерни 3,0 м. 
Најмања ширина банкине са обе стране 
коловоза износи 1 м. 
Минималне димензије путних јаркова 
износе: ширина дна канала 0,5 м, дубина 
канала 0,5 м рачунајући од горње ивице 
коловоза, нагиб косина 1:1. 
 

Члан 21.а 
Сви некатегорисани путеви који нису 
уписани у регистар Управљача пута, морају 
се уписати у регистар у року од 6 месеци. 
Трошкове идентификације, премера и уписа 
у регистар који води Управљач пута сноси 
инвеститор. 
 

НАДЗОР 
 

Члан 22. 
Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
Одлуке и других аката који се односе на 
некатегорисане путеве врши општински 
саобраћајни инспектор и комунални 
инспектор општине Рековац. 
 

Члан 23. 
У вршењу инспекцијског надзора, 
инспектор има право и дужност да 
проверава: 
1. радове на одржавању, заштити, 

реконструкцији и изградњи 
некатегорисаних путева и путних 
објеката; 

2. техничку и другу документацију у вези 
са одржавањем, реконструкцијом и 
изградњом некатегорисаних путева; 

3. стање пута и да ли се правилно и 
редовно спроводе прописане мере 
заштите пута. 

 
Члан 24. 

У вршењу инспекцијског надзора 
инспектор је овлашћен да: 
1. забрани, односно обустави извршење 

радова који се изводе противно 
законским прописима, техничким 
нормативима и стандардима изградње, 
реконструкције или одржавања 
некатегорисаних путева; 

2. нареди отклањање недостатака на 
некатегорисаном путу који угрожавају 
стабилност пута и безбедност 
саобраћаја; 

3. нареди обустављање радова који се 
изводе у непосредној близини 
некатегорисаног пута, а који могу 
довести у питање стабилност пута и 
безбедност саобраћаја; 

4. нареди предузимање мера за 
обезбеђење некатегорисаног пута и по 
потреби забрани привремено саобраћај 
за сва возила или поједине категорије 
возила која због своје укупне тежине, 
димензија и других техничких 
својстава, могу да нанесу штету 
некатегорисаном путу или угрозе 
безбедност саобраћаја; 

5. предузима и друге мере и радње за које 
је овлашћен прописима. 

 
Члан 25. 

Против решења саобраћајног инспектора 
може се изјавити жалба Општинском већу 
Општине Рековац у року од 8 дана од дана 
достављања решења. 
Жалба из става 1. овог члана не одлаже 
извршење решења којима се: 
1. забрањује, односно обустављају радови; 
2. привремено забрањује саобраћај за сва 

возила или саобраћај за поједине 
категорије возила и 

3. наређује отклањање недостатака који 
угрожавају стабилност некатегорисаног 
пута и безбедност саобраћаја. 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 26. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће и друго правно лице, ако: 
1. не одржава уредно путни јарак (члан 11. 

тачка 1. ове Одлуке); 
2. не изгради пропуст на улазу у своју 

парцелу (члан 11. тачка 2. ове Одлуке); 
3. уредно не сече и на други начин не 

уклања дрвеће, шибље и друго растиње 
које смешта проходности пута и 
прегледности на путу (члан 11. тачка 3. 
ове Одлуке); 

4. не растура грађевински материјал којим 
се насипа некатегорисани пут уколико 
МЗ или управљач пута не организују 
исто на други начин (члан 11. тачка 4. 
ове Одлуке); 

5. се не придржава саобраћајно-техничких 
услова из сагласности (члан 12. ове 
Одлуке); 
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6. подиже стамбене и друге зграде, копа 
бунаре, септичке јаме, отвара депоније 
и друго, подиже засаде који сметају 
проходности и прегледности пута (члан 
3. ове Одлуке); 

7. заузима некатегорисани пут (члан 14. 
тачка 1. ове Одлуке); 

8. изводи радове на некатегорисаном путу 
који нису у вези са одржавањем и 
реконструкцијом пута или постављањем 
водова и другог из члана 12. ове Одлуке 
(члан 14. тачка 1. ове Одлуке); 

9. поступа супротно члану 14. тачка 2. и 
тачке од 4. до 11. ове Одлуке; 

10. испусти воду, отпадну воду и другу 
течност на путно земљиште 
некатегорисаног пута (члан 14. тачка 3. 
ове Одлуке); 

11. не поступа у складу са одредбама члана 
15. ове Одлуке; 

12. у зонама прегледности подиже засаде, 
објекте и друго (члан 16. ове Одлуке); 

13. се прикључак и прилазни пут не ураде 
од истог материјала као и 
некатегорисани пут (члан 17. ове 
Одлуке); 

14. се изградња и реконструкција не врши у 
складу са Законом и подзоконским 
актима (члан 20. ове Одлуке). 

15. Ако не упише некатегорисани пут у 
регистар Управљача пута. 

Новчаном казном од 25.000,00 до 
100.000,00 динара казниће се одговорно 
лице у правном лицу. 

 
Члан 27. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара до 
250.000,00 динара казниће се предузетник 
(власник радње), ако: 
1. не одржава уредно путни јарак (члан 11. 

тачка 1. ове Одлуке); 
2. не изгради пропуст на улазу у своју 

парцелу (члан 11. тачка 2. ове Одлуке); 
3. уредно не сече и на други начин не 

уклања дрвеће, шибље и друго растиње 
које смета проходности пута и 
прегледности на путу (члан 11. тачка 3. 
ове Одлуке); 

4. не растура грађевински материјал којим 
се насипа некатегорисани пут уколико 
МЗ или управљач пута не организују 
исто на други начин (члан 11. тачка 4. 
ове Одлуке); 

5. се не придржава саобраћајно-техничких 
услова из сагласноти (члан 12. ове 
Одлуке); 

6. подиже стамбене и друге зграде, копа 
бунаре, септичке јаме, отвара депоније 
и друго, подиже засаде који сметају 
проходности и прегледности пута (члан 
13. ове Одлуке); 

7. заузима некатегорисани пут (члан 14. 
тачка 1. ове Одлуке); 

8. изводи радове на некатегорисаном путу 
који нису у вези са одржавањем и 
реконструкцојом пута или постављањем 
водова и другог из члана 12. ове Одлуке 
(члан 14. тачка 1. ове Одлуке); 

9. поступа супротно члану 14. тачка 2. и 
тачке од 4. до 11. ове Одлуке; 

10. испусти воду, отпадну воду и другу 
течност на путно земљиште 
некатегорисаног пута (члан 14. тачка 3. 
ове Одлуке); 

11. не поступа у складу са одредбама члана 
15. ове Одлуке; 

12. у зонама прегледности подиже засаде, 
објекте и друго (члан 16. ове Одлуке); 

13. се прикључак и прилазни пут не ураде 
од истог материјала као и 
некатегорисани пут (члан 17. ове 
Одлуке); 

14. се изградња и реконструкција не врши у 
складу са Законом и подзаконским 
актима (члан 10. ове Одлуке). 

 
Члан 28. 

Новчаном казном од 5.000,00 динара до 
25.000,00 динара казниће се за прекршај 
грађанин ако: 
1. не одржава уредно путни јарак испред 

своје парцеле (члан 11. тачка 1. ове 
Одлуке); 

2. не изгради пропуст на улазу у своју 
парцелу (члан 11. тачка 2. ове Одлуке); 

3. уредно не сече и на други начин не 
уклања дрвеће, шибље и друго растиње 
које смета проходности пута и 
прегледности на путу  (члан 11. тачка 3. 
ове Одлуке); 

4. не растура грађевински материјал којим 
се насипа некатегорисани пут уколико 
МЗ или управљач пута не организују 
исто на други начин (члан 11. тачка 4. 
ове Одлуке); 

5. се не придржава саобраћајно-техничких 
услова из сагласноти (члан 12. ове 
Одлуке); 
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6. подиже стамбене и друге зграде, копа 
бунаре, септичке јаме, отвара депоније 
и друго, подиже засаде који сметају 
проходности и прегледности пута (члан 
13. ове Одлуке); 

7. заузима некатегорисани пут (члан 14. 
тачка 1. ове Одлуке); 

8. изводи радове на некатегорисаном путу 
који нису у вези са одржавањем и 
реконструкцијом пута или постављањем 
водова, објеката и другог, из члана 12. 
ове Одлуке (члан 14. тачка 1. ове 
Одлуке); 

9. поступа супротно члану 14. тачка 2. и 
тачке од 4. до 11. ове Одлуке; 

10. пусти воду, отпадну воду и другу 
течност на путно земљиште 
некатегорисаног пута (члан 14. тачка 3. 
ове Одлуке); 

11. не поступа у складу са одредбама члана 
15. ове Одлуке; 

12. у зонама прегледности подиже засаде, 
објекте и друго (члан 16. ове Одлуке); 

13. се прикључак и прилазни пут не ураде 
од истог материјала као и 
некатегорисани пут (члан 17. ове 
Одлуке). 

 
Члан 29. 
  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 344-39/13-01, дана: 18.12.2013. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Горан Ђорђевић с.р. 
 

 
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 
33. став 1. тачка 5. и члана 42. Став 2., 3. и 
5. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“ бр.111/09), члана 
20. став 1. тачка 19. Закона о локалној 
самоупрви („Службени гласник РС“, број 
129/07), члана 17. став 1. тачка 19. 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 13. седници одржаној 
дана 18.12.2013. године, донела  је  

О Д Л У К У 
О измени Одлуке о образовању 
општинског штаба  за ванредне 

ситуације 
 

Члан 1. 
Члан 1. став 7. Одлуке о образовању штаба 
за ванредне ситуације („Службени гласник 
општине Рековац“ број 7/12), мења се и 
гласи: 
Именује се Момчило Сретеновић за члана 
општинског штаба за ванредне ситуације 
уместо Мирослава Тодоровића који је 
разрешен са места директора дирекције за 
урбанизам и изградњу општине Рековац. 
 

Члан 2. 
Члан 1. став 9. Одлуке о образовању штаба 
за ванредне ситуације („Службени гласник 
општине Рековац“ број 7/12), мења се и 
гласи: 
Именује се Богољуб Радовановић за члана 
општинског штаба за ванредне ситуације 
уместо Веселина Жуњића који је дао 
оставку пре јавног конкурса за директора 
ЈКП „Мермер“. 
  

Члан 3. 
Члан 1. став 13. Одлуке о образовању штаба 
за ванредне ситуације („Службени гласник 
општине Рековац“ број 7/12), мења се и 
гласи: 
Именује се Миодраг Ивановић за члана 
општинског штаба за ванредне ситуације 
уместо Миладина Николића, који не 
испуњава услове (висока стручна спрема) 
као лице задужено за послове око 
ванредних ситуација за локалну 
самоуправу, а које треба да има лиценцу за 
израду Процене угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику  општине Рековац.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ  
Број: 217-31/13-01, дана: 18.12.2013.  год. 

 
                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                      Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 13. став 4. и члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07), члана 13. и 36. 
Статута општине Рековца („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 13. 
седници одржаној 18.12.2013. године, 
донела је 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

I 
 

Покреће се поступак за оснивање удружења 
„Национална асоцијација локалних 
канцеларија за младе“, у сарадњи са другим 
заинтересованим локалним самоуправама у 
Републици Србији. 

I I 
 
Национална асоцијација локалних 
канцеларија за младе оснива се ради 
унапређења локалне омладинске политике и 
остваривања других заједничких циљева у 
овој области. 
 

I I I 
  
Овлашћује се Марија Милојевић из Рековца 
ЈМБГ 1809977729111, запослена у 
Канцеларији за младе, да представља, са 
пуним правом гласа општину Рековац на 
оснивачкој Скупштини удружења и да 
након уписа удружења у Регистар 
удружења представља општину Рековац у 
Скупштини и другим органима удружења. 
 

I V 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 016-26/13-01, дана: 18.12.2013.  год. 

     
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Горан Ђорђевић с.р. 
 
 

На основу члана 10. и 11. Закона о 
удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 
51/09, 99/11), члана 89. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07), члана 13. Статута oпштине Рековац 
(''Службени гласник општине Рековац'', бр. 
46/08 и 50/08), члана 4. Статута удружења 
градова и општина Републике Србије 
(УГОС), Скупштина општине на 13. 
седници  одржаноj   дана 18.12.2013.  
године,  донела je 
 
 

О Д Л У К У 
О приступању општине Рековац 

удружењу градова и општина Републике 
Србије (УГОС) 

 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком општина Рековац 
добровољно приступа Удружењу градова и 
општина Републике Србије (у даљем 
тексту: УГОС) ради остваривања и 
унапређивања заједничких економских, 
социјалних и циљева у области културе и 
спорта, што је у складу са потписаним 
Протоколом о сарадњи градова и општина 
Републике Србије. 
  

Члан 2. 
Општина Рековац као један од оснивача 
УГОС-а приступа Удружењу ради 
остваривања следећих заједничких циљева 
утврђених Статутом Удружења и то: 
- Спровођења активности у складу са 

Законом о локалној самоуправи и друге 
активности које нису у супротности са 
важећим прописима Републике Србије; 

- Организовања заједничких активности 
на довођењу страних инвеститора; 

- Успостављања привредне сарадње и 
повезивање привредника чланица 
Удружења градова и општина;  

- Међусобног информисања чланица о 
сопственим потребама у делу извођења 
радова или пружања услуга и 
учествовање у пружању таквих услуга 
(евентуални извођачи, добављачи...);  

- Одржавања заједничких састанака на 
којима ће чланице редовно и 
благовремено размењивати 
информације о својим плановима, 
програмима и активностима; 
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- Развијања сарадње и солидарне 
подршке у случајевима елементарних 
непогода или других ванредних 
ситуација, у складу са финансијским 
могућностима чланова; 

- Развијања сарадње на културном и 
спортском плану; 

- Развоја партнерских односа и 
планирање, осмишљавање и 
реализација пројеката од заједничког 
интереса за развој чланица; 

- Размена студената на паритету 
равномерне заступљености; 

- Као и остваривања других заједничких 
циљева и интереса од значаја за 
удружење. 

 
Члан 3. 

Општина Рековац овом Одлуком прихвата 
Статут Удружења градова и општина 
Републике Србије усвојен на оснивачкој 
Скупштини Удружења, Одлуку  као 
оснивачки акт, као и друга акта која се 
односе на приступање и учлањење у 
Удружење градова и општина. 
 

Члан 4. 
Ради реализације ове Одлуке Скупштина 
општине Рековац овлашћује Предрага 
Ђорђевића, председника општине Рековац, 
да заступа интересе општине Рековац у 
УГОС-у, да предузима радње и активности 
које непосредно доприносе остваривању 
заједничких циљева и интереса, као и да 
предузима друге радње и активности у 
поступку пријаве и уписа у Регистар 
Удружења. 
 

Члан 5. 
Одлуку о приступању односно о иступању 
из чланства удружења доноси Скупштина 
општине Рековац. 

 
Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу  наредног  дана 
од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Рековац''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 016-27/2013-01, дана: 18.12.2013. год. 
 

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 и 50/08) и члана 
103. Пословника Скупштине општине 
Рековац («Службени гласник општине 
Рековац» број 47/08 и 54/09), 
Скупштина општине Рековац на 13. 
седници одржаној дана 18.12.2013. 
године, донела је 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
О давању сагласности на Статут  

Удружења градова и општина 
Републике Србије (УГОС) 

 
 
I 
 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут 
Удружења градова и општина 
Републике Србије (УГОС). 

 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 110-16/13-01, дана: 18.12.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                      
Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. став 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), члана 20. – 25. Закона о 
експропријацији („Сл. гл. РС“ бр. 53/95…. 
20/09, 55/13) и члана 36. и 47. Закона о 
планирању и изградњи («Службени гласник 
РС», бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС и 
50/13 – одлука УС) и члана 103. 
Пословника Скупштине општине Рековац 
(«Службени гласник општине Рековац», бр. 
47/08 и 54/09), Скупштина општине 
Рековац на 13. седници одржаној дана 
18.12.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О усклађивању одлуке о привођењу 
намени катастарских парцела у КО 

Превешт општина Рековац са Законом о 
планирању и изградњи и другим 

прописима ради утврђивања јавног 
интереса и повраћаја непокретности  у 

власништво општине Рековац 
 

I 
Овом одлуком спровешће се поступак 
усклађивања одлуке о привођењу намени 
катастарских парцела у КО Превешт 
општина Рековац са Законом о планирању и 
изградњи и другим прописима ради 
утврђивања јавног интереса и повраћаја 
непокретности у власништво општине 
Рековац број 06-57/05-01 од 16.09.2005. 
године. 

I I 
На основу програма уређивања осталог 
грађевинског земљишта у циљу 
експлоатације дијабаза као техничко – 
грађевинског камена у лежишту « Драча « у 
КО Превешт приведене су намени следеће 
парцеле: кп.бр. 1307/1,1308, 1294/1,1298/1, 
1292, 1294/2, 1298/2, 1296, 1293/1, 1295/2, 
1300, 1295/1, 1299/1, 1293/3, 1299/2, 1301, 
1302, 1297, над којима је потребно утврдити 
јавни интерес и спровести поступак 
повраћаја предметних непокретности у 
власништво општине Рековац. 
Предлог за утврђивање јавног интереса по 
доношењу одговарајућег планског акта 
поднеће се Влади Републике Србије преко 

Министарства надлежног за послове 
финансија.   

 
I I I 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 46-59/13-01, дана: 18.12.2013. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                               
Горан Ђорђевић с.р. 
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