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На основу члана 60. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, број 62/06, 65/08 – др закон 

41/09, 112/15 и 80/17), и сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, број 320-11-04359/2018-14 

од 21.06.2018. године, члана 32. става 1. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14 – др закон и 

101/16 - др закон), члана 36. став 1. Статута 

Општине Рековац („Службени гласник 

општине Рековац“, бр. 46/08, 50/08 и 7/15) и 

члана 103. Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“, бр. 47/08 и 54/09), Скупштина 

општине Рековац на 22. седници одржаној 

дана 27.06.2018. године донела је, 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине                                                                          

Рековац за 2018. годину 

 

 

 

I 

 

 ДОНОСИ СЕ Годишњи програм 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине 

Рековац за 2018. годину.  

 

 

I I  

 

 Изворни текст Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине 

Рековац за 2018. годину саставни је део 

овог акта. 

 

 

I I I 

 

Годишњи програм заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Рековац за 2018. годину, ступа на 

снагу даном доношења, а овај акт објавиће 

се у Службеном гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 320-33/18-01, дана: 27.06.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                   

Горан Ђорђевић с.р. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07 и 83/14 – др закон 

и 101/16 - др закон), члана 36. став 1. тачка 

6. Статута општине Рековац («Службени 

гласник општине Рековац», бр. 46/08, 50/08 

и 7/15) и члана 103. Пословника Скупштина 

општине Рековац («Службени гласник 

општине Рековац» број 47/08 и 54/09), 

Скупштина општине Рековац на 22. 

седници одржаној дана 27.06.2018. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О образовању Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине 

Рековац за 2018. годину 

 

I 

 

  Образује се Комисија за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине 

Рековац за 2018. годину (у даљем тексту: 

Комисија) и то: 

      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
           Година 15.                                                           27.  јун  2018.  године                                                         Број 4. 
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• Горан Ђорђевић, дипл. инж 

пољопривреде из Лепојевића - 

председник, 

• Ивана Јовановић, дипл. инж агрономије 

из Вукмановца - члан, 

• Александра Радосављевић, дипл. ецц из 

Рековца - члан, 

• Златко Јовичић, ветеринарски техничар 

из Лепојевића - члан, 

• Светлана Ђорђевић, ветеринарски 

техничар из Калудре - члан. 

 

 Задатак Комисије је давање 

предлога председнику општине Рековац за 

доношење Одлуке о давању на коришћење 

без плаћања накнаде пољопривредног 

земљишта у државној својини, Одлуке о 

давању у закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини по праву пречег закупа, 

спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини по основу јавног надметања (јавне 

лицитације или прикупљања писаних 

понуда), вођење записника и давање 

предлога преседнику општине Рековац за 

доношење одлуке за избор најповољнијег 

понуђача, односно Одлуке о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини.  

 

I I 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-25/18-01, дана: 27.06.2018. године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                            

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 64., 64.а и 64.б 

Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08, - 

др закон и 41/09, 112/15 и 80/17), члана 32. 

став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гл. РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др закон и 

101/16 - др закон), члана 36. став 1. Статута 

општине Рековац („Сл. гл. РС“ бр. 46/08, 

50/08 и 7/15), члана 103. Пословника 

Скупштине општине Рековац („Сл. гл. 

Општине Рековац“ бр. 47/08 и 54/09), 

Скупштина општине Рековац на 22. 

седници одржаној дана 27.06.2018. 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 2018. 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 2018. 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. 
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-24/18-01, дана: 27.06.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                               

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

На основу члана 34. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, број 62/06, 65/08 – др закон 

41/09, 112/15 и 80/17) , члана 32. става 1. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14 – др закон и 

101/16 - др закон), члана 36. став 1. Статута 

Општине Рековац („Службени гласник 

општине Рековац“, бр. 46/08, 50/08 и 7/15) и 

члана 103. Пословника Скупштине општине 

Рековац („Службени гласник општине 

Рековац“, бр. 47/08 и 54/09), Скупштина 

општине Рековац на 22. седници одржаној 

дана 27.06.2018. године усвојила је, 

 

 

О Д Л У К У 

О потврђивању Програма комасације 

 

I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ Програм 

комасације за спровођење комасације у 

делу катастарске општине Кавадар, 

Вукмановац и Лоћика, општина Рековац. 

 

I I 

 Програм се потврђује на основу 

сагласности Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине, број: 461-02-

8/2015-14 од 21.01.2015. године. 

 

I I I 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 95-16/18-01, дана: 27.06.2018. године 

                                                                                           

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                                                                                         
Горан Ђорђевић с. р. 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 

РЕКОВАЦ 

 

Издаје и штампа: 

Општинска управа Општине Рековац 

Светозара Марковића број 2 
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Драгана Поповић 

 


