СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

Година10.

14. мај 2013. године

Број 2.

Комисија за статутарна питања и
нормативна акта Скупштине приступиће
разматрању и изради предлога одлуке о
промени члана 41. Статута општине
Рековац, сходно члану 118. и 119. Статута,
по претходно затраженом и добијеном
мишљењу
Министарства
регионалног
развоја и локалне самоуправе.

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 118. став 2. и 3.
Статута општине Рековац («Службени
гласник општине Рековац» број 46/08,
50/08) и члана 103. Пословника Скупштине
општине Рековац („Службени гласник
општине Рековац“ број 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, донела је

III
Ова Одлука објавиће се у Службеном
гласнику општине Рековац.

ОДЛУКУ
О приступању промени члана 41.
Статута општине Рековац

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 110-10/2013-01, дана: 30.04.2013. год.

I
Овом Одлуком приступа се промени члана
41. Статута општине Рековац који би
гласио:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

„Члан 41.“

На основу члана 45. став 1. и 2. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гл. РС» бр
129/07), члана 61. став 1. и 2. Статута
општине Рековац («Сл. гл. општине
Рековац» бр. 46/08 и 50/08), члана 33. став
1. и 2. Пословника Скупштине општине
Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр.
47/08 и 54/09), Скупштина општине
Рековац на 8. седници одржаној дана
30.04.2013. године донела је

Одборници и чланови радних тела, савета и
комисија у Скупштини општине Рековац за
обављање одборничке дужности и послова
из делокруга надлежности радних тела,
савета и комисија у Скупштини општине
Рековац, имају право на накнаде и друга
примања у складу са Законом.
Висину, критеријуме и мерила за
утврђивање накнада, одређује Комисија за
кадровска и административна питања.

РЕШЕЊЕ
О избору чланa Општинског већа
општине Рековац

II
Предлог за промену члана 41. Статута
општине Рековац, поднело је Општинско
веће општине Рековац. Поступак промене
члана 41. Статута општине Рековац
спровешће Комисија за статутарна питања
и нормативна акта Скупштине.

I

БИРА СЕ Љубиша Стевановић из
Рековца за чланa Општинског већа
општине Рековац.
1

ОДЛУКУ
О усвајању извештаја о раду за 2012.
годину и давању сагласности на План и
програм рада Народне библиотеке „Др
Милован Спасић“ Рековац за 2013.
годину

II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном
гласнику општине Рековац.
Образложење
Чланом 45. став 2. Закона о локалној
самоуправи и чланом 61. став 2. Статута
општине Рековац, прописано је да
кандидате за чланове Општинског већа
Скупштини општине предлаже председник
општине.
Скупштина
општине
бира
чланове
Општинског већа, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја
одборника.
Поступак избора чланова Општинског већа
спроведен је тајним гласањем сходно члану
45. Закона, и члана 61. Статута општине
Рековац.
По спроведеном поступку тајног гласања и
извештаја Комисије за спровођење гласања,
Скупштина општине је констатовала да је
члан Општинског већа изабран, зато што се
за избор члана Општинског већа изјаснило
22 одборника што представља већину од
укупног броја одборника Скупштине
општине Рековац.
Сходно члану 45. Закона и члану 61.
Статута општине Рековац, Скупштина
општине Рековац донела је Решење као у
диспозитиву.

I
УСВАЈА СЕ извештај о раду са
финансијским
извештајем
Народне
библиотеке „Др Милован Спасић“ Рековац
за 2012. годину.
II
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програма
рада Народне библиотеке „Др Милован
Спасић“ Рековац за 2013. годину.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се Службеном
гласнику општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 023-02/2013-01 дана 30.04.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-30/13-01, дана: 30.04.2013. год.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» 129/07), члана 17. став 2. Закона о
библиотечкој – информационој делатности
(„Сл. гл. РС“ бр. 52/11), члана 27. Статута
Народне библиотеке „Др Милован Спасић“
Рековац, члана 36. став 9. 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 8. седници одржаној дана
30.04.2013. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 8.
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), Скупштина
општине Рековац на 8. седници одржаној
дана 30.04.2013. године, донела је

2

РЕШЕЊЕ
o разрешењу вршиоца дужности
директора Народне библиотеке
„Др Милован Спасић“ у Рековцу

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

I
РАЗРЕШАВА СЕ вршилац дужности
директора Народне библиотеке „Др
Милован Спасић“ у Рековцу,
Биљана
Петровић, мастер економиста, из Лоћике.

Образложење
Управни одбор Народне библиотеке „Др
Милован Спасић“ по спроведеном конкурсу
донео је Одлуку о избору кандидата Биљане
Томић проф. из Рековца за директора
установе и доставио предлог оснивачу
Скупштини општине Рековац за именовање
исте на функцију директора.
Чланом 17. став 5. Закона о библиотечкој
делатности прописано је да на именовање
директора библиотеке сагласност даје
директор библиотеке која обавља матичне
функције за ту библиотеку.
Скупштина општине Рековац обратила се
захтевом број 02-14/13-01 од 08.03.2013.
године Народној библиотеци „Радислав
Никчевић“ у Јагодини као матичној
библиотеци за давање сагласности за
именовање директора Народне библиотеке
„Др Милован Спасић“ у Рековцу.
Решењем број 168 од 11.03.2013. године,
директор матичне библиотеке дао је
сагласност на именовање Биљане Томић,
проф. опште књижевности и теорије
књижевности из Рековца на функцију
директора Народне библиотеке „Др
Милован Спасић“ у Рековцу.
Разматрајући предлог за именовање
директора и узимајући у обзир и предходно
дату сагласност, Скупштина општине
Рековац донела је Решење као у
диспозитиву.

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном
гласнику општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-31/13-01, дана: 30.04.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» 129/07), члана 17. став 2. Закона о
библиотечкој – информационој делатности
(„Сл. гл. РС“ бр. 52/11), члана 27. Статута
Народне библиотеке „Др Милован Спасић“
Рековац, члана 36. став 1. тачка 9. 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 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o именовању директора Народне
библиотеке „Др Милован Спасић“ у
Рековцу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-15/13-01, дана: 30.04.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

I

ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Народне
библиотеке „Др Милован Спасић“ у
Рековцу, Биљана Томић, проф. опште
књижевности и теорије књижевности из
Рековца на период од четири године.

3

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Статут
ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу
општине Рековац

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 18. став 1. тачка 8.
Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“
бр. 119/12), члана 36. став 1. тачка 9.
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 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, донела је

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут ЈП
Дирекције за урбанизам и изградњу
општине Рековац.
II

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Статут
Јавно комуналног предузећа „Мермер“
ЈП Рековац

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

I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 110-05/2013-01, дана: 30.04.2013. год.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавно
комуналног предузећа „Мермер“ ЈП
Рековац.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

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

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 18. став 1. тачка 8.
Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“
бр. 119/12), члана 36. став 1. тачка 9.
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 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 110-03/2013-01, дана: 30.04.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 18. став 1. тачка 8.
Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“
бр. 119/12), члана 36. став 1. тачка 9.
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 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Статут
ЈП „Друмски превоз путника“ Рековац
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут
„Друмски превоз путника“ Рековац.

4

ЈП

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, 50/08) и члана 103. Пословника
Скупштине општине Рековац („Службени
гласник општине Рековац“ број 47/08 и
54/09), Скупштина општине Рековац на 8.
седници одржаној дана 30.04.2013. године,
донела је

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се Службеном
гласнику општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 110-06/2013-01, дана: 30.04.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

РЕШЕЊЕ
О измени и допуни решења о именовању
чланова Локалног Савета за
запошљавање општине Рековац

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 8.
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 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, донела је

Члан 1. мења се и гласи:
Члан 1.
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Локалног Савета
за запошљавање општине Рековац:

ОДЛУКУ
О усвајању извештаја о раду за 2012.
годину и давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину Туристичке
организације општине Рековац

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I
УСВАЈА СЕ извештај о раду и
финансијски
извештај
Туристичке
организације општине Рековац за 2012.
годину.

Борис Стојанов из Jагодине
Миладин Николић из Ратковића
Милан Брадић из Рековца
Бернард Љубас из Рековца
Ивана Јовановић из Вукмановца
Славомир Анђелковић из Рековца
Миодраг Павловић из Рековца
Зоран Николић из Драгова
Зоран Милошевић из Рековца, СТКР
„Сана“
Члан 2.

II
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Туристичке организације општине Рековац
за 2013. годину.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 10-02/2013-01, дана: 30.04.2013. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 023-01/2013-01 дана: 30.04.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

5

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, 50/08) и члана 103. Пословника
Скупштине општине Рековац („Службени
гласник општине Рековац“ број 47/08 и
54/09), Скупштина општине Рековац на 8.
седници одржаној дана 30.04.2013. године,
донела је

-

ОДЛУКУ
О измени и допуни Анекса 1 Локалног
акционог плана запошљавања општине
Рековац

1.5. Јавни радови у 2013. години треба да
обухвате следећа лица:
-

Члан 1.
Анекс 1. Локалног акционог плана
запошљавања општине Рековац мења се на
следећим позицијама индикатора Табеле
приоритета, активности и мера за 2013.
годину и гласи:
1.1.

1.3.

-

-

-

Планирано је да за свако запослено
лице послодавац добије једнократни
износ од
300.000,00 динара.
Планирано је да се у 2013. години ове
субвенције користе за 5 нових радних
места што у укупном износу износи
1.500.000,00 динара.

-

Предвиђено је да се на овај начин
запосли 1 лице на период од 6 месеци
са
накнадом на месечном
нивоу унето износу од 23.000,00
динара са припадајућим порезима и
доприносима.

1.4. Програм стручне праксе
обухвати следећа лица:

треба

16.000,00 динара, уплату доприноса за
случај
повреде
на
раду
и
професионалне болести у складу са
законом и исплатом трошкова полагања
стручног/приправничког испита;
лица са Високом стручном спремом са
периодом стручне праксе од 12 месеци
и месечном накнадом новчане помоћи
од 20.000,00 динара, уплату доприноса
за случај повреде на раду и
професионалне болести у складу са
законом и исплатом трошкова полагања
стручног/приправничког испита

-

да

лица са Средњом стручном спремом са
периодом стручне праксе од 6 месеци и
месечном накнадом новчане помоћи од
12.000,00 динара, уплату доприноса за
случај
повреде
на
раду
и
професионалне болести у складу са
законом и исплатом трошкова полагања
стручног/приправничког испита;
лица са Вишом стручном спремом са
периодом стручне праксе од 9 месеци и
месечном накнадом новчане помоћи од

Лица са седмим степеном стручне
спреме које ће бити ангажована 6
месеци са месечном нето зарадом од
26.000,00
динара
увећане
за
припадајуће порезе и доприносе и
исплатом накнаде за долазак и одлазак
са посла;
Лица са шестим степеном стручне
спреме које ће бити ангажована 6
месеци са месечном нето зарадом од
25.000,00
динара
увећане
за
припадајуће порезе и доприносе и
исплатом накнаде за долазак и одлазак
са посла:
Лица са трећим и четвртим степеном
стручне спреме која ће бити ангажована
6 месеци са месечном нето зарадом од
24.000,00
динара
увећане
за
припадајуће порезе и доприносе и
исплатом накнаде за долазак и одлазак
са посла;
Лица са првим и другим степеном
стручне спреме која ће бити ангажована
6 месеци са месечном нето зарадом од
23.000,00
динара
увећане
за
припадајуће порезе и доприносе и
исплатом накнаде за долазак и одлазак
са посла.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 10-02/2013-01, дана: 30.04.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 8.
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 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, донела је

На основу члана 32. став 1. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 12. став 1. Закона о
социјалној заштити („Сл. гл. РС“ бр. 24/11),
члана 36. став 1. 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 8.
седници одржаној дана 30.04.2013. године,
донела је

ОДЛУКУ
О давању сагласности на измену и
допуну Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова
у Центру за социјални рад општине
Рековац

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Финансијски
план за 2013. годину Центра за социјални
рад општине Рековац

I
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
за 2013. годину Центра за социјални рад
општине Рековац.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Центру за
социјални рад општине Рековац, број 01110-1/2013-1 од 05.04.2013. године.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 401-369/13-01 дана: 30.04.2013. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 110-09/2013-01, дана: 30.04.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 8.
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 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 8.
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 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О усвајању извештаја о раду за 2012.
годину и давању сагласности на одлуку о
финансијском плану за 2013. годину
Фонда за развој пољопривреде на
подручју општине Рековац

ОДЛУКУ
О усвајању извештаја о раду за 2012.
годину и давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину Културног центра
општине Рековац

I
I
УСВАЈА СЕ извештај о раду за 2012.
годину Фонда за развој пољопривреде на
подручју општине Рековац.

УСВАЈА СЕ извештај о раду и
финансијски извештај Културног центра
општине Рековац за 2012. годину.

II
II
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и
финансијски план Културног центра
општине Рековац за 2013. годину.

ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку о
финансијском плану за 2013. годину Фонда
за развој пољопривреде на подручју
општине Рековац.

III

III

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 401-187/13-01 дана: 30.04.2013. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 401-373/13-01 дана: 30.04.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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- куповина јуница сименталске расе
(планирана буџетска средства за ову намену
користиће се као учешће за куповину
јуница
по
конкурсу
Министарства
пољопривреде,шумарства и водопривреде
Републике Србије )

На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 4.
Статута општине Рековац («Службени
гласник општине Рековац» број 46/08 и
50/08) и члана 103. Пословника Скупштине
општине Рековац («Службени гласник
општине Рековац» број 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, утврдила
је

Програм мера за развој воћарства:
- повраћај дела средстава по рачуну за
куповину воћних садница при подизању
нових засада воћа.Висина повраћаја зависи
од воћне врсте и броја садница.Ова мера се
користи у циљу повећања површина под
воћним врстама уз предходно испуњење
услова о минимуму и максимуму засејане
површине као и потребне документације.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
Мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје општине
Рековац

Програм мера пластеничке производње:
-субвенција за изградњу пластеника
у
повртарству и хортикултури у висини 50%
од вредности рачуна при куповини фолије и
металне конструкције.

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

Програм мера у пчеларству:
-повраћај дела средстава за куповину нових
кошница,матица и одређене опреме која се
користи у процесу производње меда.

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

Програм мера за наводњавање:
Повраћај средстава у висини од 40% по
рачуну за куповину црева и трака кап по
кап којa се користе у воћарству и
повртарству уз претходно испуњење услова
прописаних правилником

II
Средства се користе под
прописаним правилником.

-

Програм кредитне подршке:
Кредитна подршка за изградњу и опремање
мини сушара и мини хладњача у
максималном износу од 500.000,00 динара
по захтеву уз испуњење осталих услова
прописаних правилником о кредитној
подршци.

условима

Право на коришћење средстава Фонда
за развој пољопривреде имају:
физичко лице – носилац породичног
пољопривредног газдинства;
правно лице,
под условима да су:
уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава ;
испуњавају посебне услове утврђене
правилницима за сваку намену програма;

III
Овај Предлог Програма објавиће се у
Службеном гласнику општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 320-153/13-01, дана: 30.04.2013. год.

Програм мера у сточарству:
субвенционисање
осемењавања
уматичених крава и јуница семеном
одабраних квалитетних бикова у износу од
1.500,00 динара

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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ОДЛУКУ
О давању сагласности на Финансијски
план за 2013. годину ЈП Дирекције за
урбанизам и изградњу општине Рековац

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 8.
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 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, донела је

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
за 2013. годину ЈП Дирекције за урбанизам
и изградњу општине Рековац

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Финансијски
план за 2013. годину Сталне канцеларије
за економски развој општине Рековац

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

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
за 2013. годину Сталне канцеларије за
економски развој општине Рековац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 401-376/13-01 дана: 30.04.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

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

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 8.
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 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 401-374/13-01 дана: 30.04.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ОДЛУКУ
О усвајању извештаја о пословању и
извршењу финансијског плана ЈУ
„Спортске организације“ општине
Рековац за 2012. годину и давању
сагласности на финансијски план ЈУ
„Спортске организације“ општине
Рековац за 2013. годину.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 8.
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 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године, донела је

I
УСВАЈА СЕ извештај о пословању и
извршењу финансијског плана ЈУ Спортске
организације општине Рековац за 2012.
годину.
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II

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона
о
локалној
самоуправи
(«Службени гласник РС» 129/07), члана
37. Закона о култури („Сл. гл. РС“ бр.
72/09), члана 36. став 9. Статута
општине Рековац («Службени гласник
општине Рековац» бр. 46/08 и 50/08),
члан 17. Статута Културног центра
општине Рековац,
члана 103.
Пословника
Скупштине
општине
Рековац («Службени гласник општине
Рековац» бр. 47/08 и 54/09), Скупштина
општине Рековац на 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године,
донела је

ДАЈЕ СЕ сагласност на финансијски план
ЈУ Спортске организације општине Рековац
за 2013. годину
III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се Службеном
гласнику општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 401-380/13-01 дана: 30.04.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» 129/07), члана 37. Закона о култури
(„Сл. гл. РС“ бр. 72/09), члана 36. став 9.
Статута општине Рековац («Службени
гласник општине Рековац» бр. 46/08 и
50/08), члан 17. Статута Културног центра
општине Рековац, члана 103. Пословника
Скупштине општине Рековац («Службени
гласник општине Рековац» бр. 47/08 и
54/09), Скупштина општине Рековац на 8.
седници одржаној дана 30.04.2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
o именовању члана Управног одбора
Културног центра општине Рековац

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Доброслав Николић из
Течића за члана Управног одбора
Културног центра општине Рековац.

РЕШЕЊЕ
o разрешењу члана Управног одбора
Културног центра општине Рековац

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

I
РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Станковић из
Рековца, члан Управног одбора Културног
центра општине Рековац, на лични захтев.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-36/13-01, дана: 30.04.2013. год.

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-13/13-01, дана: 30.04.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

11

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гл.
РС» бр.129/07), члана 54. Закона о
основама
система
образовања
и
васпитања («Сл. гл. РС» бр. 72/09 и
52/11),
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 8.
седници одржаној дана 30.04.2013.
године донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гл.
РС» бр.129/07), члана 54. Закона о
основама
система
образовања
и
васпитања («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и
52/11),
члана 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Рековац («Сл.гл.
општине Рековац» бр. 46/08) и члана
103. став 1. Пословника Скупштине
општине Рековац («Сл. гл. општине
Рековац» бр. 47/08), Скупштина
општине Рековац на 8. седници
одржаној дана 30.04.2013. године
донела је

РЕШЕЊЕ
О разрешењу члана органа
управљања – школског одбора
Основне школе «Светозар
Марковић» у Рековцу

РЕШЕЊЕ
О именовању члана органа
управљања – школског одбора
Основне школе «Светозар
Марковић» у Рековцу

I

I

РАЗРЕШАВА СЕ члан школског
одбора Основне школе «Светозар
Марковић»
у
Рековцу,
Зорица
Филиповић
из
Јагодине,
као
представник запослених.

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана школског
одбора Основне школе «Светозар
Марковић» у Рековцу, Данијела
Ђорђевић из Велике Крушевице, из реда
запослених

II

II

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

Број: 02-25/13-01 дана: 30.04.2013. год

Број: 02-33/13-01 дана: 30.04.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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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 8.
седници одржаној дана 30.04.2013.
године, донела је

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 8.
седници одржаној дана 30.04.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О усвајању Извештаја о раду за 2012.
годину Штаба за ванредне ситуације
општине Рековац

ОДЛУКУ
О давању сагласности на Анекс
Годишњег плана рада Предшколске
установе „Милоје Милојевић“ у
Рековцу за радну 2012/2013. годину

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2012.
годину Штаба за ванредне ситуације
општине Рековац.

I
II

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Анекс
Годишњег плана рада Предшколске
установе „Милоје Милојевић“
у
Рековцу за радну 2012/2013. годину,
који је донео Управни одбор Установе
одлуком број 183/13 од 21.02.2013.
године.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у Службеном гласнику
општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 82-11/13-01 дана: 30.04.2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

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

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС»
бр. 129/07), члана 36. став 1. Статута
Општине Рековац («Службени гласник
општине Рековац», бр. 46/08 и 50/08) и
члана 103. став 1. Пословника
Скупштине
општине
Рековац
(«Службени гласник општине Рековац»,
бр. 47/08, 54/09), Скупштина општине
Рековац на 8. седници одржаној дана
30.04.2013. године донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 401-186/2013-01 дана 30.04.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 5. и члана 12. Закона
о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник
РС“ бр. 135/04 и 88/2010), 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 8. седници одржаној дана
30.04.2013. године, донела је

ОДЛ УКУ
О преносу права коришћења
непокретности у КО Велика
Крушевица
I
Преноси се право коришћења на КП бр.
299 дуж манастирског зида Манастирка
у Великој Крушевици, површине
0.03.39 ха КО Велика Крушевица, са
досадашњег
корисника
Општине
Рековац на новог корисника Манастир
Св. Николаја - Манастирак .

ОДЛУКУ
О усвајању стратешке процене
утицаја на животну средину на
Просторни план општине Рековац

II
На основу ове Одлуке извршиће се
промена носиоца права коришћења на
непокретности описаној у члану 1. ове
одлуке у катастру непокретности у
Служби за катастар непокретности у
Рековцу.

I
УСВАЈА СЕ стратешка процена
утицаја на животну средину на
Просторни план општине Рековац.

III
Евентуалне трошкове преноса права
коришћења око провођења ове одлуке
сносиће нови носилац права коришћења
Манастир Св. Николаја - Манастирак.

II
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
доношењу Просторног плана општине
Рековац,
број
950-03/12-01
од
28.09.2012. године.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 46-25/13-01, дана: 30.04.2013. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

Број: 501-24/13-01 дана 30.04.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 11. Закона о условном
отпису камата и мировању пореског
дуга («Сл. гласник РС», бр.), члан 60. а
у вези са чл. 6. Закона о финансирању
локалне
самоуправе
(«Службени
гласник РС», бр. 62/06, 47/11 и 93/12),
члана 43. став 3. Закона о Влади а у вези
са закључком број 43-1688/2013
(„Сл.гласник РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12) и члана 62. Статута општине
Рековац («Службени гласник општине
Рековац», бр46/08 и 50/08.), Општинско
Веће
на
19.седници
одржаној
28.03.2013.године, доноси

На основу члана 15. став 1. тачка 8.
Закона о ванредним ситуацијама
(Службени гласник РС“ бр 111/09, 92/11
и 93/2012) и члана 4. Став 1. тачка 7.
Одлуке
о
организацији
и
функционисању цивилне заштите на
територији
општине
Рековац
(„Службени гласник општине Рековац“
број 8 од 25.12.2012. године), члана 62.
Статута општине Рековац („Службени
гласник
општине Рековац“ број
46/2008) и члана 5. Пословника о раду
Општинског већа општине Рековац
(„Сл. гласник општине Рековац, број
17/05) , Општинско веће је на својој 19.
седници,
28.03.2013.
године,
једногласно доноси

ОДЛУКУ
О измени одлуке о условном отпису
камата и мировању пореског дуга
Члан 1.
У одлуци о условном отпису камата и
мировању пореског дуга бр. 401673/2012-04
(„Службени
гласник
општине Рековац“ бр. 8/12) члан 5.
мења се и гласи:

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ
ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ
ЛИЦА
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВЊЕ У
ОПШТИНИ РЕКОВАЦ

Члан 5.
Порески обвезник стиче право на
мировање главног пореског дуга, ако
обавезе доспеле за плаћање, почев од
01. новембра 2012. године до 31.
децембра плати најкасније до 31. марта
2013. године.
Порески обвезник којем је утврђено
право на мировање пореског дуга,
дужан је да од 1. јануара 2013. године
редовно плаћа текуће обавезе, осим
обавеза доспелих за плаћање из става 1.
овог члана за које је рок плаћања 31.
март 2013. године.

Члан 1.
Овом Одлуком у циљу заштите и
спасавања становништва, материјалних
и културних добара и животне средине
на територији општине Рековац у
категорију оспособљених правних лица
од значаја за заштиту и спасавање
одређују се:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

Број: 401-264/13-04, дана 28.03.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Предраг Ђорђевић с.р.
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Ред.
број

Телефон, факс, Е-мејл

Врста
делатности

Снадбевање
водом за пиће,
јавни превоз,
одржавање јавне
расвете

1

ЈКП „МЕРМЕР“ Рековац ул.
Краља Петра 1.бр.46
jkp_mermer@ptt.rs 035/8411030

2

JП „Друмски превоз путника“,
ул. Краља Петра 1. Бр. 46
8710-031

Превоз путника у
друмском саобраћају

3

Дом здравља Рековац
ул.Јохана Јоханесена бб
dzrekovac@open.telekom.rs
035/8411-440

Здравство

4

Пољопривредно ветеринарска
школа са интернатом ул. Слађана
Лукића бб 35260 Рековац
pvskolarekovac@ptt.rs
035/8411-434

5

ОШ „Светозар Марковић“
35260 Рековац ул. Светозара
Марковића бр. 4
skolarekovac@open.telekom.rs
035/8411-554

6

7

8

9

Црвени крст
35260 Рековац, ул. Краља Петра
1. Бр. 57
rekovac@redcross.org.rs
035/8411-180
Ветеринарска станица Рековац
ДОО
35260 Рековац. ул. Милоја
Милојевића бб,
vsrekovacdoo@gmail.com
035/8411-148
ДОО Каменолом „Драча“
Рековац 35260, ул.Краља Петра 1.
Број. 46,
levacdracaprevest@gmail.com
035/8710-505, 8710-506
Центар за социјални рад
35260 Рековац, ул. Краља Петра
1. Бр. 57
czsrrekovac@gmail.com
035/8710-483, 8710-484

Одговорно
лице, адреса,
тел.

Веселин Жуњић
ул. Карађорђева
бр. 18 Рековац
035/8411-136
063/8844-333

Драган Анђелић
ул.Краља Петра 1.
63/16 Рековац

062/214-414
035/8411-493
Др. Павле
Мијајловић ул.
Краља Петра
1.бр. 38/3
Рековац

Задатак ЦЗ за који се
ангажује
-Збрињавање (снадбеваање
водом)
-Асанација терена (комунално
обезбеђење укопа погинулих
умрлих људи, укопа угинулих
животиња)
-Заштита и спасавање из
рушевина
-Заштита и спасавање од
поплава
-РХБ заштита (деконтаминација)
-Евакуација (превоз)

-Прва и медицинска помоћ
-РХБ заштита
-Асанација терена

Средње
образовање

Љубиша
Стевановић
35260 Рековац,
035/8411-434

-Збрињавање
(смештај угрожених,пострадалих,
избеглих и евакуисаних лица)
-Збрињавање животиња

Основно
образовање

Саша Николић
ул.Доситеја
Обрадовића бр.3
Рековац 35260
035/8411-834
062/657-010

-Збрињавање
(смештај угрожених,пострадалих,
избеглих и евакуисаних лица)

Остала
социјална
заштита

Добрица Газдић
с. Комаране
063/11800-30
035/427-032

-Збрињавање
-Прва и медицинска помоћ

-Збрињавање (животиња)
-РХБ заштита
-Асанација терена

Ветеринарска
делатност

Александар
Вукомановић
063/631-314

Експлоатација
камена

Ненад
Милисављевић
ул. Краља Петра
1.
065/414-341

-Заштита и спасавање из
рушевина
-Заштита и спасавање од
поплава

Остала
социјална
заштита

Миодраг
Ивановић,
Драгово
062/657-109

-Збрињавање
(угрожених,пострадалих,
избеглих и евакуисаних лица)

Нискоградња,
аутопревоз

Весна
Аврамовић
Његошева бб
Рековац
069/711-097
035/8411-097

-Заштита и спасавање из
рушевина
-Заштита и спасавање од
поплава

-Заштита и спасавање из
рушевина
-Заштита и спасавање од
поплава
-Збрињавање
(смештај угрожених,пострадалих,
избеглих и евакуисаних лица)

10

СЗР“Јанко градња“
Рековац
035/8411-078
069/183-4021
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СЗР „АТЛАС“
Опарић

Нискоградња

Микан Арсић
Опарић,
063/898-4454

12.

Основна школа „Душан
Поповић“ Белушић

Основно
образовање 16

Љубиша Томић,
Течић,
063/404-129
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