СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Година 11.

08. мај 2014. године

На основу члана 32. став 1. тачка 5. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), члана 36. став 1. тачка 5.
Статута општине Рековац («Службени
гласник општине Рековац» број 46/08 и
50/08) и члана 103. Пословника Скупштине
општине Рековац («Службени гласник
општине Рековац» број 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 15.
седници одржаној дана 28.04.2014. године,
усвојила је

Број 2.

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 15.
седници одржаној дана 28.04.2014. године,
усвојила је
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
За решавање питања избеглих, интерно
расељених лица и повратника по основу
споразума о реадмисији за период 2014 – 2016
године

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
одбране од поплава за водотоке I I реда
на територији општине Рековац за 2014.
годину

I
УСВАЈА СЕ Локални акциони план за
решавање питања избеглих, интерно
расељених лица и повратника по основу
споразума о реадмисији за период 2014 –
2016 године.

I
УСВАЈА СЕ Оперативни план одбране од
поплава за водотоке I I реда на територији
општине Рековац за 2014. годину.
II
Изворни текст Оперативног плана одбране
од поплава за водотоке I I реда на
територији општине Рековац за 2014.
годину, саставни је део овог акта.

II
Изворни текст Локалног акционог плана за
решавање питања избеглих, интерно
расељених лица и повратника по основу
споразума о реадмисији за период 2014 –
2016 године, саставни је део овог акта.

III
Оперативни план одбране од поплава за
водотоке I I реда на територији општине
Рековац за 2014. годину, ступа на снагу
даном доношења, а овај акт објавиће се у
Службеном гласнику општине Рековац.

III
Локални акциони план за решавање питања
избеглих, интерно расељених лица и
повратника по основу споразума о
реадмисији за период 2014 – 2016 године,
ступа на снагу даном доношења, а овај акт
објавиће се у Службеном гласнику општине
Рековац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 325-06/14-01 дана: 28.04.2014. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 55-04/14-01 дана: 28.04.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 247. Закона о раду
(„Службени гласник РС“ бр. 24/05,
61/05, 54/09), 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 15. седници одржаној дана
28.04.2014. 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 15.
седници одржаној дана 28.04.2014. године,
донела је

ОДЛУКУ
О усвајању извештаја о раду за 2013.
годину и давању сагласности на
финансијски план за 2014. годину
Сталне канцеларије за економски развој
општине Рековац

ОДЛУКУ
О закључењу Колективног уговора за
ЈКП „Мермер“ Рековац
I
Овом одлуком закључује се Колективни
уговор за ЈКП „Мермер“ Рековац
између оснивача – Скупштине општине
Рековац,
послодавца
и
репрезентативних
синдиката
ЈКП
„Мермер“ Рековац.

I
УСВАЈА СЕ извештај о раду Сталне
канцеларије за економски развој општине
Рековац за 2013. годину.

II

II

Изворни текст Колективног уговора за
ЈКП „Мермер“ Рековац, саставни је део
ове одлуке.

ДАЈЕ СЕ сагласност на финансијски план
Сталне канцеларије за економски развој
општине Рековац за 2014. годину.

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 у Службеном
гласнику општине Рековац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 401-12/2014-01 дана: 28.04.2014. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 110-04/14-01 дана: 28.04.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 14. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени
гласник РС'', број 62/06), члана 32. става 1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» бр. 129/07), члана
36. став 1. тачка 5. Статута Општине
Рековац («Службени гласник општине
Рековац», бр. 46/08 и 50/08) и члана 103.
Пословника Скупштине општине Рековац
(«Службени гласник општине Рековац», бр.
47/08 и 54/09), Скупштина општине
Рековац на 15. седници одржаној дана
28.04.2014. године донела је,

На основу члана 130. и члана 138. Закона о
здравственој заштити (“Службени гласник
РС”, број 107/05), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”,број 129/07), члана 36. став 1.
тачка 9. Статута општине Рековац
(“Службени гласник општина Рековац, број
46/08 и 50/08), члана 30. Статута Дома
здравља Рековац („Сл. гл. општине
Рековац“ бр. 35/07) и члана 103.
Пословника Скупштине општине Рековац
(“Службени гласник општине Рековац”,
број 47/08 и 54/09), Скупштина општине
Рековац на 15. седници одржаној дана
28.04.2014. године, донела је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине
Рековац за 2014. годину

РЕШЕЊЕ
О разрешењу члана Надзорног одбора
Дома здравља Рековац

I
ДОНОСИ СЕ Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Рековац за 2014.
годину.

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора
Дома здравља Рековац, Др Мирослав
Стевановски доктор медицине из Рековца,
на лични захтев, подношењем оставке.

II
Изворни
текст
Годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта
општине
Рековац за 2014. годину саставни је део
овог акта.

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

Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
општине Рековац за 2014. годину, ступа на
снагу даном доношења, а овај акт објавиће
се у Службеном гласнику општине Рековац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-10/14-01, дана: 28.04.2014. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 320-100/14-01, дана: 28.04.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

3

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 6. став 1. и 2. Одлуке о оснивању
Сталне канцеларије за економски развој
општине Рековац („Сл. гл. општине
Рековац“ бр. 35/07) и члана 103.
Пословника
Скупштине
општине
Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр
47/08 и 54/09), Скупштина општине
Рековац на 15. седници одржаној дана
28.04.2014. године, донела је

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 6. став 1. и 2. Одлуке о оснивању
Сталне канцеларије за економски развој
општине Рековац („Сл. гл. општине
Рековац“ бр. 35/07) и члана 103.
Пословника
Скупштине
општине
Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр
47/08 и 54/09), Скупштина општине
Рековац на 15. седници одржаној дана
28.04.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О разрешењу директора Сталне
канцеларије за
економски развој општине Рековац

РЕШЕЊЕ
О именовању директора Сталне
канцеларије за
економски развој општине Рековац

I

I

РАЗРЕШАВА СЕ директор Сталне
канцеларије за економски развој
општине Рековац, Александар Милетић
дипл. инг. пољ. из Превешта.

ИМЕНУЈЕ СЕ директор Сталне
канцеларије за економски развој
општине Рековац, Тања Јанићијевић,
дипломирани економиста из Рековца.

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

Број:02-12/14-01, дана: 28.04.2014. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-13/14-01, дана: 28.04.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

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) и 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
општине Рековац на 15. седници
одржаној дана 28.04.2014. године
донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Сл. гл. РС» бр
129/07) и 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 општине Рековац на 15.
седници одржаној дана 28.04.2014. године
донела је
РЕШЕЊЕ
О разрешењу Управног одбора ЈП
«Друмски превоз путника» Рековац

РЕШЕЊЕ
О разрешењу Надзорног одбора ЈП
«Друмски превоз путника» Рековац
I
РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор ЈП
«Друмски превоз путника» Рековац у
саставу:

I
РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор ЈП
«Друмски превоз путника» Рековац у
саставу:

1. Иван Поповић из Опарића, председник,
2. Драган Ђорић из Беочића, члан,
3. Миле Нићифоровић из Каленићког
Прњавора, члан,
4. Александар Ивановић из Урсула, члан,
5. Момчило Илић из Цикота, члан.

1. Југослав Нићифоровић из Каленићког
Прњавора, председник,
2. Радосав Поповић из Опарића, члан,
3. Милован Зарић из Калудре, члан.

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
Број: 02-15/14-01, дана: 28.04.2014. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-16/14-01, дана: 28.04.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

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 15.
седници одржаној дана 28.04.2014.
године донела је

На основу члана 36. 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 15. седници
одржаној дана 28.04.2014. године,
усвојила је

ИНИЦИЈАТИВУ
За преиспитивање акта - Закона о
седиштима и подручјима судова и
јавних тужилаштава и враћању
Основног суда или Судске јединице у
Рековцу

РЕШЕЊЕ
О именовању Надзорног одбора ЈП
„Друмски превоз путника“ Рековац

I
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор ЈП
„Друмски превоз путника“ Рековац:

Скупштина општине Рековац, покреће
иницијативу и сматра неопходним
преиспитивање акта - Закона о
седиштима и подручјима судова и
јавних тужилаштава због неопходности
постојања Основног суда, евентуално
Судске јединице за општину Рековац.

1. Богдан Томић, дипл. економиста из
Течића, председник,
2. Саша
Илић,
дипл.
менаџер
саобраћаја из Секурича, члан,
3. Александар Антић, дипл. правник
из Течића, члан.
II

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

Законом о седиштима и подручјима
судова и јавних тужилаштава одређен је
Основни суд у Јагодини као месно
надлежан за подручје општине Јагодина
и Рековац, чиме је општина Рековац
изгубила и статус Судске јединице
Основног суда у Јагодини
Територија
општине
Рековац
се
простире на површини од 366
километара квадратних. Насеља су

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-17/14-01 дана: 28.04.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

6

разуђена и на великој удаљености од
напред наведених околних општина и
градова. Поједина насељена места су
преко 70 километара удаљена од
градова суседних општина. Популација
становништва у општини Рековац је
претежно старија, па им је отежан
долазак и у Рековац, а посебно у други
град. Путна инфраструкута није добро
развијена и ретке су аутобуске линије.
Све ово указује да грађани наше
општине
трпе
велику
неправду
одласком у Суд на подручје друге
општине, у Јагодину, тако да нису у
истом положају као и други становници
наше земље, а поготову становници
градова који по више пута у току сата
имају јавни превоз до суда.
Сматрамо да сваком становнику треба
бити под једнаким или бар приближним
условима доступан суд, те захтевамо да
наша Општина добије Суд, како је то
било и пре 2010. године.
Ову иницијативу сматрамо основаном
јер садашња зграда Суда, и касније
Судске јединице Рековац која је укинута
је у изузетно добром стању и не захтева
никакве трошкове ни улагања. Цела
фасада зграде је нова, кровни покривач
такође нов са новим олуцима.
Унутрашњост зграде је добра јер су све
просторије у одличном стању, урађен је
нов мокри чвор са комплетно новом
санитаријом. Свака канцеларија и
судница је имала умрежене рачунаре са
ласерским штампачима и два фотокопир апарата. Замењена је столарија те
су сви прозори од петокоморног ПВЦ
материјала, а врата су од алуминијума.
Трошкови грејања су минимални, јер
зграда има парно грејање са сопственом
котларницом. За грејну сезону се
потроши око 20 до 25 тона угља, јер
иста котларница опслужује и просторије
Полиције у Рековцу, Поште, Телекома и
Предшколске установе – дечијег вртића.
Суд у Рековцу је поседовао и два
путничка возила које сада користи
Основни суд у Јагодини.

Наш суд је увек био ажуран и имао
одличне радне резултате. Према
садашњем стању у овој укинутој
Судској јединици остало преко 1000
нерешених предмата – без иједног
кривичног предмета и истраге јер је
целокупна
кривична
материја
премештена у Основни суд у Јагодини
где наши мештани неоправдано за сада
морају да путују и праве трошкове и
себи и Буџету Републике.
Пре 2010. године у истој згради је био и
Судија за прекршаје, али и њега више
нема
наша
општина,
па
овом
иницијативом истичемо да постоји
потреба и за Судијом за прекршаје за
општину Рековац.
Молимо и захтевамо да се ова наша
иницијатива позитивно размотри од
надлежних државних органа и исправи
грешка претходне реформе. Губитком
суда полако се гаси и Општина јер се
народ сели, опада приход Општине,
повлачи се особље које је радило у суду,
а сматрамо да ником није жеља да се и
ово мало становништва централне
Србије
расели и угаси Општина
Рековац.

II
Ова Иницијатива објавиће се у
Службеном гласнику општине Рековац

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 70-01/2014-01 од 28.04.2014. године
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На основу члана 36. 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 15. седници
одржаној дана 28.04.2014. године,
донела је

На основу члана 36. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ бр.
129/07), члана 46. Статута општине
Рековац („Сл. гл. општине Рековац“ бр.
46/08 и 50/08) и члана 40. и 43.
Пословника
Скупштине
општине
Рековац („Сл. гл. Општине Рековац број
47/08, 50/08), Скупштина општине
Рековац на 15. седници одржаној дана
28.04.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О покретању грађанске иницијативе
за враћање судске функције у
општини Рековац

РЕШЕЊЕ
О избору Комисије за доделу награда
и признања
Скупштине општине Рековац

I
Овом Одлуком покреће се грађанска
иницијатива за враћање Основног суда
или Судске јединице за општину
Рековац.

I

II

БИРА СЕ Комисија за доделу награда и
признања Скупштине општине Рековац
у саставу:

Поступак
грађанске
иницијативе,
спровешће се у складу са Законом и
Статутом општине Рековац, а на основу
усвојене
Иницијативе
Скупштине
општине Рековац о преиспитивању акта
– Закона о седиштима и подручјима
судова и јавних тужилаштва и враћању
Основног суда или Судске јединице за
општину Рековац.

1.
Миомир Митровић из Драгова,
председник,
2. Братислав Михајловић из Рековца,
члан
3.
Драган Миленковић из Велике
Крушевице, члан,
4. Небојша Арсенијевић из Лоћике ,
члан,
5. Младен Пантић из Малешева, члан,

III
II
Ова Одлука 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
Број: 70-01/2014-01 од 28.04.2014. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-18/14-01, дана: 28.04.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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1.1.
Исплата
камата
на
наменске
краткорочне
кредите
које додељују пословне банке...1.000.000,00

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 15.
седници одржаној дана 28.04.2014. године,
донела је

Наменски кредити које додељују пословне
банке користиће се за:
- Унапређење
и
развој
сточарске
производње;
- Унапређење
и
развој
биљне
производње;
- За
куповину
пољопривредне
механизације
и
опреме
за
пољопривредну производњу;
- За унапређење производње производње
у
заштићеном
и
контролисаном
простору:
- За куповину опреме за наводњавање,
као и за копање.бушење бунара;
- За набавку различитих фолија и
заштитних мрежа;
- За остале намене које надлежна
комисија за иплементацију Програма
оцени оправданим;

ПРОГРАМ
МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2014.
ГОДИНУ

I

1.2. Друге мере подршке за спровођење за
спровођење пољопривредне политике које
се
односе
на
директна
плаћања....................................... 2.000.000,00
У циљу унапређења сточарске производње
у 2014. Години спрвешћњ се мера
регресирања вештачког осемењавања крава
на територији општине Рековац. Износ
средстава за вештачко осемењавање крава
је 1.500,00 динара за прво осемењавање.

Програмом
подршке
за
спровођење
пољопривредне политике и политиле
руралног развоја утврђују се намене и
начин коришћења средстава у циљу
унапређења пољопривредне производњем
на подручју општине Рековац. У току 2014.
године планира се финансирање програма,
пројеката и активности које су у складу са
Законом о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју.
Средства за реализацију овог Програма у
износу од 10.000.000,00 динара обезбеђена
су у Буџету Фонда за развој пољопривреде
општине Рековац за 2014. годину.

2. ПОДСТИЦАЈИ МЕРАМА РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА....................................7.000.000,00
Подстицаји
мерама руралног развоја
подразумевају подршку програмима који се
односе на:

1. ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПРИМАРНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ ПУТЕМ ДИРЕКТНИХ
ПЛАЋАЊА................................ 3.000.000,00

2.1. Инвестиције у пољопривреди за
унапређење конкурентности и достизање
стандарда квалитета.
2.2. Унапређење руралне економије
2.3.
Програм
диверсификације
пољопривредне производње

Ова средства може да користи правно лице
и физичко лице-носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства са
територије општине Рековац, уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, који
ће активности реализовати на подручју
општине Рековац.

2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И
ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА
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Подршка реализације пројеката оствариће
се као накнада дела трошкова у одређеном
проценту од вредности поједине мере.
Подстицаји мрограмима који се односе на
инвестиције у пољопривреди за унапређење
конкурентности и достизање стандарда
квалитета обухватају подршку за:
Инвестиције у пољопривредну производњу
и то:
- Подизање засада под воћем (шљива,
трешња, вишња, јабука, дуња, крушка,
купина, малина, јагода и др.)
- Изградња пластеника за производњу
поврћа и цвећа у заштићеном простору
- Куповина пољопивредне опреме
- Куповина кошница и и одређене опреме
која се користи у процесу производње
меда.
- Куповина секундарне мреже система за
наводњавање воћа и поврћа.

Образложење

Подстицаји за подршку програмима који се
односе на унапређење руралне економије
обухватају подстицаје за:
- Инвестиције за унапређење и развој
руралне инфраструктуре
- Унапређење обука у области руралног
развоја

Чланом 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди
и
руралном
развоју
(„Службени гласник РС”, број 10/13
прописано је да органи аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе
могу да утврђују мере подршке за
спровођење пољопривредне политике за
подручје аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе.
Чланом 13. став 4. Закона прописано је да
се средства за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја
обезбеђују у буџету аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе и користе се
ускладу са Програмом подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја.
Одредбом члана 13. став 5. Закона
прописано је да подршка спровођења
пољопривредне
политикеи
политике
руралног развоја доноси надлежни орган
аутономне покрајине, односно надлежни
орган јединице локалне самоуправе, уз
претходну
сгласност
Министарства
надлежног за послове пољопривреде.
Чланом 13. став 6. Закона прописано је да
подршка
спровођења
пољопривредне
политике и политике руралног развоја у
аутономној покрајини и јединицама
локалне самоуправе не може бити у
супротности са националним програмима
донетим у складу са законом којим се
уређује пољопривредна политика и развој.
На основу напред изнетог предлаже се
доношење Програма мера подршке
за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја као у Предлогу.

2.3. ПРОГРАМ ДИВЕРСИФИКАЦИЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

II

Право на коришћење подстицаја има
правно лице и физичко лице-носилац
породичног пољопривредног газдинства са
територије општине Рековац, уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, које
ће активности реализовати на подручју
општине Рековац.
2.2.
УНАПРЕЂЕЊЕ
ЕКОНОМИЈЕ

РУРАЛНЕ

Овај Програм ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у службеном
гласнику општине Рековац.

Програм диверсификације пољопривредне
производње обухвата:
- Стручно
усавршавање
пољопривредника (финансирање и
организацију
студијских
путовања,стручних
скупова,посете
сајмова)
- Промоција развојних потенцијала
- Финансирање
и
организовање
манифестација и изложби (Изложба
крава и јуница сименталске расе и др.)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 320-106/14-01, дана: 28.04.2014. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 92 . Закона о буџетском
систему (,,Службени гласник РС'' бр.
54/2009 и 73/10), члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласни РС'' бр. 129/07), члана 36. став 1.
тачка 6. Статута општине Рековац
(,,Службени гласник општине Рековац'' бр.
46/08 и 50/08) Скупштина општине Рековац
на 15. седници одржаној дана 28.04.2014.
године донела је

САДРЖАЈ
Оперативни план одбране од поплава за
водотоке II реда на територији општине
Рековац за 2014. годину...............................1
Локални акциони план за решавање
питања избеглих, интерно расељених
лица и повратника по основу споразума о
реадмисији за период 2014 – 2016
године.............................................................1
Одлука о закључењу Колективног
уговора за ЈКП „Мермер“ Рековац..........2
Одлука о усвајању извештаја о раду за
2013. годину и давање сагласности на
финансијски План за 2014. годину
Сталне канцеларије за економски развој
општине Рековац..........................................2
Решење о разрешењу члана Надзорног
одбора Дома здравља Рековац...................3
Годишњи Програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
општине Рековац за 2014. годину............3
Решење о разрешењу директора Сталне
канцеларије
за
економски
развој
општине Рековац.........................................4
Решење о именовању директора Сталне
канцеларије
за
економски
развој
општине Рековац.........................................4
Решење о разрешењу Управног одбора
ЈП Друмски превоз путника Рековац......5
Решење о разрешењу Надзорног одбора
ЈП Друмски превоз путника Рековац......5
Решење о именовању Надзорног одбора
ЈП Друмски превоз путника Рековац......6
Иницијатива за преиспитивање акта Закона о седиштима и подручјима судова
и јавних тужилаштава и враћању
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ОДЛУКУ
о ангажовању ревизора екстерне ревизије
I
Ангажује
се
овлашћена
ревизорска
установа која испуњава законски прописане
услове за вршење екстерне ревизије, за
обављање послова ревизије Завршног
рачуна буџета општине Рековац за 2013.
годину.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у службеном гласнику
општине Рековац.
Образложење
Законом о буџетском систему прописано је
да Завршни рачун буџета јединице локалне
самоуправе садржи Извештај екстерне
ревизије о финансијским извештајима који
су саставни део Завршног рачуна буџета.
Ревизију врши Државна
ревизорска
институција, или овлашћена ревизорска
установа која испуњава услове за обављање
послова ревизије финансијских извештаја,
прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
Државна ревизорска институција, актом
број 400-92/2014-04 од 17.01.2014. године,
дала је сагласност да екстерну ревизију
Завршног рачуна буџета општине Рековац
за 2013. годину, обави друго лице које
испуњава услове за обављање послова
ревизије
финансијских
извештаја
прописаних Законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 400-92/14-01, дана: 28.04.2014. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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