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На основу члана 32. став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи  (“Службени гласник 

РС”, број 129/2007), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему (“Службени гласник  РС”, број 

54/09…..93/2012), члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Рековац (''Службени гласник 

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 26. седници 

одржаној дана 12.06.2015. године донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

I   ОПШТИ ДЕО 

 

 

Члан 1. 

 

 

 У завршном рачуну (консолидованом) буџета општине Рековац за 2014. годину у 

Билансу стања на дан 31.децембра 2014. утврђена је укупна актива у износу од 169.187 (у 000 

динара) и укупна пасива у износу од 169.187 (у ооо динара). 

 

 

  АКТИВА                                                                                                            у ооо динара 

Бр.конта   

000000 I. НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1+2) 139.223 

 

010000 

1.НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У  

СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 

139.223 

020000 
2.НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА 0 

100000 II. ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1+2+3) 29.964 

110000 1.ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 0 

 

120000 

 

2.НОВЧАНА СРЕДСТВА,ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, 

ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА 

И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

6.055 

131000 
3.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 23.909 

 

 

 

 

 

УКУПНА АКТИВА   I+II 

169.187 

      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
             Година 12.                                                                  17.  јун 2015.  године                                                               Број 5. 
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ПАСИВА                                                                                                                              у ооо динара 

 

Члан 2. 

 

 У билансу прихода и расхода (консолидованом) у периоду од 1.јануара до 31.децембра 

2014.године утврђени су: 

                                                             

                                                                                                                                               у ооо динара 

Бр.конта Опис Износ 

 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА  

 

 

1.Текући приходи и примања од  

продаје нефинансијске имовине                       

274.667 

 2.Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 299.044 

 3.МАЊАК  ПРИХОДА И ПРИМАЊА – БУЏЕТСКИ 

ДЕФИЦИТ (2-1) 

24.377 

 

 
4.КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА 

ПРИХОДА  

15.718 

 Део нераспор.вишка прихода и примања из раниијих година 

који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 

15.712 

 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 

6 

 Износ  приватизационих примања коришћен за покриће расхода 

и издатака текуће године 

 

 

 
5.  ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ       

ТЕКУЋИХ ПРИХОДА  И ПРИМАЊА                 

 

 

 

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима              

 

 

 
6.МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (3-4-7) 8.659 

 

 

 

 

Бр.конта ОПИС Износ 

200000 I.ОБАВЕЗЕ (1+2+3+4+5+6) 36.800 

210000 1. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 11.384 

220000 2.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 179 

 

230000 

3.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА  

ЗАПОСЛЕНЕ 

897 

 

240000 

4.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, 

ИЗУЗЕВ РАСХ.ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

3.506 

250000 5.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  20.039 

290000 6.ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 795 

 

300000 

II. КАПИТАЛ, И УТВРЂИВАЊЕ  

РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (1-2+3-4) 

132.387 

310000 1. КАПИТАЛ   139.719 

321122 2.МАЊАК ПРИХОДА-ДЕФИЦИТ   8.659 

321311 3. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ                 

РАНИЈИХ ГОДИНА 

4.450 

321411 4. ДЕФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 3.123 

 
УКУПНА ПАСИВА  (I + II) 

169.187 
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Структура текућих прихода и текућих расхода (из обрасца бр.2): 

 

ПРИХОДИ                                                                                                                           у ооо динара                                      

Бр.конта Опис Износ 

 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

274.667 

700000 I.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6) 274.667 

710000 1.ПОРЕЗИ 64.705 

730000 2.ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  198.654 

740000 3.ДРУГИ ПРИХОДИ 9.000 

770000 4.МЕМУРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 

1.671 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏ.КОР. 4 

791000 6.ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 633 

800000 II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

0 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0 

 

РАСХОДИ                                                                                                                     у ооо динара 

Бр.конта Опис Износ 

400000 I.ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1+2+3+4+5+6+7) 279.705 

410000 1.РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 86.105 

420000 2.КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 90.414 

440000 3.ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 

835 

450000 4.СУБВЕНЦИЈЕ 25.198 

460000 5.ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 54.627 

470000 6.СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 7.948 

480000 7.ОСТАЛИ РАСХОДИ 14.578 

 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                                        у 000 динара 

Бр.конта Опис Износ 

500000 II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 19.339 

510000 1.ОСНОВНА СРЕДСТВА 19.339 

520000 2. ЗАЛИХЕ 0 

540000 3.ПРИРОДНА ИМОВИНА  

 

Члан 3. 

 У Извештају о капиталним издацима и финансирању (консолидованом) у периоду од 

1.јануара до 31.децембра 2014. године,  утврђени су укупна примања (кл. 8. Примања од 

продаје нефинансисјке имовине + кл.9 примања од задуживања и продаје финансисјке имовине)  

у износу од12.000 (у ооо) динара и укупни издаци (кл.5+кл.6) у износу од 22.297(у ооо) динара. 

 

 Структура извора финансирања и издатака (из обрасца бр.3): 

                                                                                                                                             у ооо динара 

Бр.конта Опис Износ 

 I.ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  (1) 12.000 

800000 1.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВИНЕ  

900000 2.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ   

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

12.000 
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Бр.конта Опис Износ 

 I.ИЗДАЦИ       (1+2) 22.297 

500000 1.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 19.339 

600000 2.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИСЈКЕ ИМОВИНЕ 

2.958 

 МАЊАК ПРИМАЊА (ИЗДАЦИ-ПРИМАЊА) 10.297 

 

Члан 4. 

 У извештају о новчаним токовима (консолидованом) у периоду од  1.јануара до 

31.децембра 2014.године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 286.667 (у ооо) 

динара, укупни новчани одливи у износу од 302.002 (у ооо) динара . 

 

 Структура новчаних прилива,  новчаних одлива на крају године : 

                                                                                                                                             у 000 динара 

Бр.конта Опис Износ 

 I.НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (1 +2+3) 286.667 

700000 1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 274.667 

800000 2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФ. ИМОВИНЕ 0 

 

900000 

3.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

12.000 

 II. НОВЧАНИ ОДЛИВИ (1 + 2 + 3) 302.002 

400000 1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ 279.705 

500000 2.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНУ 19.339 

600000 3.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИСЈКЕ ИМОВИНЕ 

2.958 

 III.МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (II-I) 15.335 

 IV.САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 20.398 

 V.КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА  

СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (I)                                          

286.667 

 VI.КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА  

СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ(II ) 

302.002 

 V.САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОД.(IV+V-VI) 5.063 

 

Члан 5. 

 

  У Извештају о извршењу буџета (консолидованом) у периоду од 1. јануара до 

31. децембра  приказани су укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци по изворима 

финансирања као и образац за утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења. 

                                                                                                

                                                                                                                                                         У 000 

               ОПИС                 

Укупно 

 

Износ остварених прихода и примања 

Пр.из  

буџета 

Републике 

     Буџета 

Општине      

Из донац. и 

осталих извора 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  274.667 249.139 23.837 1.691 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФ. ИМОВИНЕ 

    

 ПРИМАЊА ОД        

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИН.ИМОВИНЕ 

12.000   12.000 

УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

286.667 249.139 23.837 13.691 
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           ОПИС 

Укупно Износ извршених расхода и издатака 

Расход и издаци на терет   

Буџета  

Републике 

Буџета 

Општине 

Из донац. 

иосталих 

извора 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 279.705 234.090 20.406 25.209 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН.ИМОВ. 19.339 15.852 473 3.014 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИСЈКЕ ИМОВИНЕ 

2.958  2.958  

УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 

302.002 249.942 23.837 28.223 

 

УТВЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

                                                                                                                                                           У 000 

Ред. 

Бр. 

 

 

ОПИС 

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

Из  

Републике 

 

Из 

општине 

Из ост.извора 

1. ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

НЕФ.ИМОВИНЕ 

274.667 249.139 23.837 1.691 

2. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

299.044 249.942 20.879 28.223 

3. ВИШАК ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА (1-2)                     

 2.958   

4. МАЊАК ПРИХОДА 

И ПРИМАЊА (2-1) 

24.377 803  26.532 

5. ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ОПРЕМЕ 

12.000   12.000 

6. ИЗДАЦИ ЗА 

ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ И 

НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

2.958  2.958  

7. ВИШАК ПРИМАЊА 

(5-6) 

9.042   12.000 

 

8. 
МАЊАК 

ПРИМАЊА(6-5) 

  2.958  

9. ВИШАК НОВЧАНИХ 

ПРИЛИВА (1+5)-(2+6) 

    

10. МАЊАК НОВЧАНИХ 

ПРИЛИВА (2+6)-(1+5) 

15.335 803  14.532 
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                                                                      Члан 6. 

 Остварени мањак прихода и примања  –дефицит из члана 2 ове Одлуке, у износу 

од 8.659 (у 000) састоји се  из  дефицита рачуна за извршење буџета у износу од 9.043(у 

0000),  који  је  коригован за остварене финансијске резултате индиректних корисника 

буџета општине Рековац. 

 

 

                                              II   ПОСЕБАН ДЕО 

 

 

Члан 7. 

 Одлука о буџету општине Рековац за 2014. Годину (рачун за извршење буџета), 

извршена је према следећем у динарима: 

 1.Укупно остварени текући приходи и примања на рачуну извршења буџета  у износу од 

276.641.387,95динара 

 2. Укупно распоређени текући расходи и издаци(кл.4+5) на рачуну извршења буџета  у 

износу од  288.305.069,52  динара  

            3. Укупно извршени издаци за отплату главнице и набавку финансисјке имовине су у 

износу од 2,957,643.96 динара. 

            4. За финансирање расхода и издатака коришћен нерспоређени вишак прихода из ранијег 

периода у износу од 14.676.497,11   динара . 

             

Члан 8. 

 Средства сталне буџетске резерве евидентирана су у износу од 1.000.000,00 динара. 

 

Члан 9. 

 

 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања по изворима у завршном 

рачуну за  извршење буџета према економској класификацији износе у динарима: 

 

    

Економ 

клас.              

Извори прихода  и  примања Буџетска 

средства и 

примања (кл 

9) 

Извршење 01 % 

1 2 3   

700000  I. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 364.500.000 264.641.387,95 72,60 

711000 Порези на доходак,добит и капиталне 

добитке 

60.600.000 44.724.574,93 73,80 

711110 Порез на зaрaде 48.000.000 38.454.345,85  

711120 Порез на приходе од самосталне 

делатности 

5.000.000 2.849.747,63  

711140 Порез на приходе од имовине 2.500.000 165.467,69  

711160 Порез на приходе од осигурања лица 50.000   

   711180 Самодоприноси   50.000 6.410,00  

  711190   Порез на друге приходе   5.000.000 3.248.603,76  

712000 Порез на фонд зарада 50.000 14.225,37 28,45 

712110 Порез на фонд зарада 50.000 14.225,37  

  713000 
Порези на имовину 

20.525.000 13.912.021,97 67,78 

  713120 Порез на имовину 15.000.000 10.841.410,95  

  713310 Порез на наслеђе и поклон 1.500.000 687.566,53  

  713420 Порез на капиталне трансакције 4.000.000 2.380.530,68  

713610 Порез на акције на име и уделе 25.000 2.513,81  

  714000 
Порез на добра и услуге 

6.325.000 3.788.425,80 59,89 

  714510 Порези, таксе и накнаде на моторна 6.000.000 3.763.973,00  
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возила 

714540 Накнаде за коришћење добара од општег 

интереса 

25.000 22.812,80  

  714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 100.000 1.640,00  

  714560 Општинске накнаде     200.000   

   716000 
Други порези 

4.000.000 2.265.893,33 56,64 

   716110 Комуналне такса на фирму   4.000.000 2.265.893,33  

   733000  Трансфери од др. Нивоа власти                      

263.000.000 

192.246.819,00 73,09 

   733150 Текући трансфери  од др. Нивоа власти у 

корист нивоа општине  

243.000.000 188.990.478,00  

  733250 Капитални трансфери од др.нивоа 

Власти у корист нивоа општине 

20.000.000 3.256.341,00  

   741000 
Приходи од имовине 

1.900.000                               1.002.931,63 52,78 

   741150 Камате на средства буџета општине 300.000 101.605,14  

   741520 Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 

1.000.000 530.155,18  

  741530 Накнада за коришћење град. грађ. 

Земљишта 

500.000 371.243,07  

   741560 Kоришћење ваздухопловног простора 100.000 71,76  

   742000 
Продаја добара и услуга 

3.900.000 1.779.486,37 45,62 

    742150 
Приходи од продаје добара и услуга 

500.000   

    742250 
Таксе у корист нивоа општине 

400.000   

    742350 Приходи које својом дел. Оств.орг.и 

орган. Општ. 

3.000.000 1.779.486,37  

     743000     Новчане казне и одузета имовинска 

корист 

                        

1.200.000 

385.200,00 32,10 

     743320 Приходи од новч.казни за прекрш у 

корист нивоа републике 

1.000.000 385.200,00  

     743350 Приходи од новч.казни за прекрш. 200.000   

     744000 Добровољни трансфери од физ.и 

правних лица 

1.000.000 2.408.563,89 240,85 

     744150 Текући добр.тр.од. физ. И правних лица 1.000.000 2.408.563,89  

     745000 Мешовити и неодређени приходи                             

1.000.000 

1.736.986,49 173,69 

     745150 Мешовити и неодређ.приходи у корист 

нивоа општине  

1.000.000 1.736.986,49  

     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 

500.000 376.259,17 75,25 

     

     772100 Меморамдумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 

500.000 376.259,17  

     900000 II.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 

И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ  

ИМОВИНЕ 

12.500.000 12.000.000,00 96,00 

     911000 Примања од домаћих задуживања 12.000.000 12.000.000,00  

     911450 Примања од задуживања од посл.банака  12.000.000 12.000.000,00  
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у земљи у кор.нив.општ. 

     921000 Примања од продаје дом.фин.имов.                          

500.000 

  

     921950 Прим од продаје .дом.акц.и ост.кап.у кор. 

нивоа општине 

500.000   

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I 

+ II) 

377.000.000  

276.641.387,95 

73,37 

 

Издаци на рачуну за извршење буџета, по основним наменама, извршени су  у следећим 

износима:  

 

Еконо. 

класиф. 
 Врста расхода 

Средства из 

буџета 
извршење проценат 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 366,850,000.00 285,020,933.05 77.69 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 43,425,000.00 42,138,624.37 97.04 

411 Плате, додaци и накнаде запослених 34,235,000.00 33,611,945.40 98.18 

412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
6,000,000.00 5,853,825.21 97.56 

413 Накнаде у натури      

414 Социјална давања запосленима 1,140,000.00 1,068,704.70 93.75 

415 Накнаде трошкова за запослене  1,650,000.00 1,436,093.06 87.04 

416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
400,000.00 168,056.00 42.01 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛ. И РОБА 33,267,000.00 28,823,358.70 86.64 

421 Стални трошкови 6,700,000.00 5,907,124.39 88.17 

422 Трошкови путовања 910,000.00 884,637.00 97.21 

423 Услуге по уговору 16,800,000.00 14,957,492.20 89.03 

424 Специјализоване услуге 2,850,000.00 1,539,209.14 54.01 

425 Текуће поправке и одржавање  900,000.00 571,483.70 

63.50 

  

426 Материјал 5,107,000.00 4,963,412.27 97.19 

440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 

ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 
2,000,000.00 834,778.91 41.74 

441 Отплата домаћих камата  1,000,000.00 752,835.34 75.28 

444 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000.00 81,943.57 8.19 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 29,000,000.00 22,280,422.09 76.83 

451 
 Субвенције јавним нефина. 

предузећима и организац.   
29,000,000.00 22,280,422.09 76.83 

460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И  

ТРАНСФЕР   
69,063,000.00 53,982,279.21 78.16 

463 Трансфери ост. нивоима власти 68,700,000.00 53,638,356.60 78.08 

465 Остале дотације и трансфери 363,000.00 343,922.61 94.74 

470000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
10,950,000.00 7,947,638.03 72.58 

472 
Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
10,950,000.00 7,947,638.03 72.58 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 11,043,000.00 8,479,086.77 76.78 

481 Дотац. невлад. организација 7,973,000.00 6,404,853.45 80.33 

482 Порези, обавезне таксе и казне  170,000.00 93,086.00 54.76 
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483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова  
1,000,000.00 620,136.88 62.01 

484 

Накнада штете за повреде или штете 

насталу услед.ел.неп.и др.природних 

узрока 

1,900,000.00 1,361,010.44 71.63 

490000 
АДМИНИСТРАТИВНИ 

ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА 
168,102,000.00 120,534,744.97 71.70 

494 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 135,603,000.00 104,651,932.52 77.18 

4941 Расходи за запослене 40,868,000.00 38,641,605.51 94.55 

49411 Плате, додаци и накнаде запослених 32,480,000.00 31,904,556.70 98.23 

49412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
5,588,000.00 5,507,353.42 98.56 

49413 Накнаде у натури                                                                          

49414 Социјална давања запосленима 1,240,000.00 500,831.29 40.39 

49415 Накнаде трошкова за запослене 1,365,000.00 636,663.10 46.64 

49416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
195,000.00 92,201.00 47.28 

4942 Коришћење услуга и роба 86,590,000.00 59,993,362.65 69.28 

49421 Стални трошкови 4,895,000.00 2,436,911.63 49.78 

49422 Трошкови путовања 660,000.00 264,716.56 40.11 

49423 Услуге по уговору 9,330,000.00 5,617,790.42 60.21 

49424 Специјализоване услуге 44,365,000.00 35,420,575.90 79.84 

49425 Текуће поправке и одржавање 5,485,000.00 1,451,620.54 26.47 

49426 Материјал 21,855,000.00 14,801,747.60 67.73 

4945 Субвенције 3,965,000.00 3,234,514.36 81.58 

49451 
Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
3,470,000.00 2,912,641.75 83.94 

465   495,000.00 321,872.61 65.02 

4947 Права из социјалног осигурања      

4948 Остали расходи 4,180,000.00 2,782,450.00 66.57 

4950 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН.ИМОВ. 31,470,000.00 15,882,812.45 50.47 

4951 Основна средства 28,170,000.00 15,882,812.45 56.38 

49511 Зграде и грађевински објекти 22,350,000.00 12,103,686.60 54.16 

49512 Машине и опрема 5,540,000.00 3,691,429.55 66.63 

494515 Нематеријална имовина 280,000.00 87,696.30 31.32 

4954 Природна имовина. 3,300,000.00 0.00 0.00 

495411 Земљиште 3,300,000.00   0.00 

499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1,029,000.00   0.00 

500000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИН. ИМОВ. 5,650,000.00 3,284,136.47 58.13 

510000 Основна средства 4,650,000.00 3,284,136.47 70.63 

511 Зграде и грађевински објекти 4,000,000.00 2,794,000.00 69.85 

512 Машине и опрема 600,000.00 490,136.47 81.69 

513 Остала некретнине и опрема      

515 Нематеријална имовина 50,000.00   0.00 



  

10 

540000 Природна имовина 1,000,000.00 0.00 0.00 

541 Земљиште 1,000,000.00   0.00 

600000 
ИЗД.ЗА ОТПЛ.ГЛ.И 

НАБ.НЕФ.ИМОВИНЕ 
4,500,000.00 2,957,643.96 65.73 

610000 ОТПЛ.ГЛАВНИЦЕ 4,500,000.00 2,957,643.96 65.73 

611 Отпл.гл.дом.кредиторима 4,500,000.00 2,957,643.96 65.73 

  
УКУПНИ РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ 

(4+5+6) 
377,000,000.00 291,262,713.48 77.26 

 

Члан 10. 

 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања  у завршном консолидованом 

извештају  према економској класификацији износе у динарима: 

 

Економ 
клас.              

Извори прихода  и  примања Буџетска 

средства и 

примања (кл 

9) 

Сопствени  

приходи и  

приходи од 

 осталих 

 нивоа власти 

 

Остварење 

у 000 

 

 

 

1 2 3   

700000  I. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 364.500.000 13.625.000  

711000 Порези на доходак,добит и капиталне 

добитке 

60.600.000  44.725 

711110 Порез на зaрaде 48.000.000  38.454 

711120 Порез на приходе од самосталне 

делатности 

5.000.000  2.850. 

711140 Порез на приходе од имовине 2.500.000  166 

711160 Порез на приходе од осигурања лица 50.000   

   711180 Самодоприноси   50.000  6 

  711190   Порез на друге приходе   5.000.000  3.249 

712000 Порез на фонд зарада 50.000  14 

712110 Порез на фонд зарада 50.000  14 

  713000 
Порези на имовину 

20.525.000  13.912 

  713120 Порез на имовину 15.000.000  10.841 

  713310 Порез на наслеђе и поклон 1.500.000  688 

  713420 Порез на капиталне трансакције 4.000.000  2381 

713610 Порез на акције на име и уделе 25.000  2 

  714000 
Порез на добра и услуге 

6.325.000  3.788 

  714510 Порези, таксе и накнаде на моторна 

возила 

6.000.000  3.764 

714540 Накнаде за коришћење добара од 

општег интереса 

25.000  23 

  714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 100.000  1 

  714560 Општинске накнаде     200.000   

   716000 
Други порези 

4.000.000  2.266 

   716110 Комуналне такса на фирму   4.000.000  2.266 

   733000  Трансфери од др. Нивоа власти                      

263.000.000 

 

11.295.000 

 

198.654 
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   733150 Текући трансфери  од др. Нивоа власти 

у корист нивоа општине  

243.000.000 11.295.000 195.398 

  733250 Капитални трансфери од др.нивоа 

Власти у корист нивоа општине 

20.000.000  3.256 

   741000 
Приходи од имовине 

1.900.000                                1.003 

   741150 Камате на средства буџета општине 300.000  102 

   741520 Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 

1.000.000  530 

  741530 Накнада за коришћење град. грађ. 

Земљишта 

500.000  371 

   741560 Kоришћење ваздухопловног простора 100.000   

   742000 
Продаја добара и услуга 

3.900.000 2.330.000 3.276 

    742150 
Приходи од продаје добара и услуга 

500.000 2.330.000 146 

    742250 
Таксе у корист нивоа општине 

400.000   

    742350 Приходи које својом дел. Оств.орг.и 

орган. Општ. 

3.000.000  3.130 

     743000     Новчане казне и одузета имовинска 

корист 

                        

1.200.000 

 385 

     743320 Приходи од новч.казни за прекрш у 

корист нивоа републике 

1.000.000  385 

     743350 Приходи од новч.казни за прекрш. 200.000   

     744000 Добровољни трансфери од физ.и 

правних лица 

1.000.000  2.598 

     744150 Текући добр.тр.од. физ. И правних лица 1.000.000  2.598 

     745000 Мешовити и неодређени приходи                             

1.000.000 

 1.738 

     745150 Мешовити и неодређ.приходи у корист 

нивоа општине  

1.000.000  1.738 

     771000 Меморамдумске ставке за 

рефундацију расхода 

                         

500.000 

 1.295 

     771100 Меморамдумске ставке за рефундацију 

расхода 

500.000  1.295 

     772000    Меморамдумске ставке за 

рефундацију расхода из претходне 

године 

500.000  376 

     772100 Меморамдумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 

500.000  376 

780000 Трансфери између буџетских 

корисника на истом нивоу 

  4 

790000 Приходи из буџета (републичког)   633 

     900000 II.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 

И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ  

ИМОВИНЕ 

12.500.000  12.000 

     911000 Примања од домаћих задуживања 12.000.000  12.000 

     911450 Примања од задуживања од 

посл.банака  у земљи у кор.нив.општ. 

12.000.000  12.000 

     921000 Примања од продаје дом.фин.имов.                          

500.000 

  

     921950 Прим од продаје .дом.акц.и ост.кап.у 

кор. нивоа општине 

500.000   

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

(I + II) 

377.000.000  

13.625.000 

286.667 



  

12 

 

Издаци у консолидованом извештају, по основним наменама, извршени су  у следећим 

износима:  

Еконо. 

класиф. 
 Врста расхода 

Средства из 

буџета 

Сред. из 

сопств.и 

ост.извора 

Извршење 

(заокружено) 
Проценат 

извршења 

 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 334,860,000 11,760,000 279,705,000 80.69 

410000 
РАСХОДИ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
84,298,000 4,030,000 86,105,000 97.48 

411 
Плате, додaци и накнаде 

запослених 
66,715,000 3,500,000 68416000 97.44 

412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
11,593,000 500,000 11784000 97.44 

413 Накнаде у натури         

414 
Социјална давања 

запосленима 
2,380,000 30,000 3079000 127.76 

415 
Накнаде трошкова за 

запослене  
3,015,000   2534000 84.05 

416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
595,000   292000 49.08 

420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛ. И 

РОБА 
119,852,000 6,730,000 90,414,000 71.43 

421 Стални трошкови 11,595,000 1,000,000 9048000 71.84 

422 Трошкови путовања 1,565,000   1275000 81.47 

423 Услуге по уговору 26,130,000 1,365,000 20681000 75.22 

 

424 
Специјализоване услуге 47,215,000 3,100,000 35972000 71.49 

425 
Текуће поправке и 

одржавање  
6,385,000   2199000 34.44 

426 Материјал 26,962,000 1,265,000 21239000 75.24 
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440000 

ОТПЛАТА КАМАТА И 

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 

2,000,000 0 835,000 41.75 

441 Отплата домаћих камата  1,000,000   753,000 75.30 

444 
Пратећи трошкови 

задуживања 
1,000,000   82,000 8.20 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 31,950,000 0 25,198,000 78.87 

451 
 Субвенције јавним нефина. 

предузећима и организац.   
31,950,000   25,198,000 78.87 

460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ 

И  ТРАНСФЕР   
69,558,000 1,000,000 54,627,000 77.42 

463 
Трансфери ост. нивоима 

власти 
68,700,000 1,000,000 53,641,000 76.96 

465   858,000   986,000 114.92 

470000 

НАКНАДЕ ЗА 

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

ИЗ БУЏЕТА 

10,950,000 0 7,948,000 72.58 

472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
10,950,000   7,948,000 72.58 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 15,223,000 0 14,578,000 95.76 

481 
Дотац. невлад. 

организација 
11,543,000   9,085,000 78.71 

482 
Порези, обавезне таксе и 

казне  
660,000   255,000 38.64 

483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова  
1,150,000   3,877,000 337.13 

484 

Накнада штете за повреде 

или штете насталу 

услед.ел.неп.и 

др.природних узрока 

1,870,000   1,361,000 72.78 

499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1,029,000     0.00 

500000 
ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИН. 

ИМОВ. 
37,640,000 1,865,000 19,339,000 48.95 

510000 Основна средства 33,340,000 1,865,000 19,339,000 54.93 
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511 
Зграде и грађевински 

објекти 
26,870,000 1,000,000 15,084,000 54.12 

512 Машине и опрема 6,140,000 845,000 4,153,000 59.46 

513 
Остала некретнине и 

опрема 
       

515 Нематеријална имовина 330,000 20,000 102,000 29.14 

540000 Природна имовина 4,300,000 0 0 0.00 

541 Земљиште 4,300,000     0.00 

600000 
ИЗД.ЗА ОТПЛ.ГЛ.И 

НАБ.НЕФ.ИМОВИНЕ 
4,500,000 0 2,958,000 65.73 

610000 ОТПЛ.ГЛАВНИЦЕ 4,500,000 0 2,958,000 65.73 

611 Отпл.гл.дом.кредиторима 4,500,000   2,958,000 65.73 

  
УКУПНИ РАСХОДИ И  

ИЗДАЦИ (4+5+6) 
377,000,000 13,625,000 302,002,000 77.31 

   

 

Члан 11. 

Приходи и примања и расходи и издаци буџета (рачун за  извршење буџета) утврђени су у 

следећим износима:  

ПРИМАЊА БУЏЕТА (рачун извршења буџета) УТВРЂЕНА СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА: 

Опис Шифра  

Ек. кл. 

План Остварење 

1 2 3  

II. УКУПНА ПРИМАЊА (7+8)    

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 364.500.000 264.641.387,95 

1. Порески приходи 71   

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке 

711 60.600.000 44.724.574,93 

1.2. Порез на фонд зарада 712 50.000 14.225.,37 

1.3. Порез на имовину* 713 20.525.000 13.912.021,97 

1.4. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 6.325.000 3.788.425,80 

1.5. Порез на међународну трговину и 

трансакције (царина) 

715   

1.6. Остали порески приходи 716+719 4.000.000 2.265.893,33 

1.7. Социјални доприноси 72   

2. Непорески приходи, од чега 74 9.000.000 7.313.168,38 

- приходи од игара на срећу 7141   

- наплаћене камате 7411  101.605,14 

2.1. Приходи из буџета 79   

3.Меморамдумске ставке за рефундацију 

расхода  

771 +772 1.000.000 376.259,17 

4. Примања од продаје нефинансијске 

имовине 

8   

5. Донације 731+732   

6. Трансфери 733  192.246.819,00 
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ИЗДАЦИ БУЏЕТА УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА (на рачуну за извршење 

буџета): 

 

                          Опис Шифра  

Ек. Кл. 
 План Извршење 

III УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5) 4+5 372.500.000 288.305.069,52 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 366.850.000 285.020.933,05 

1. Расходи за запослене 41 43.425.000 42.138.624,37 

2. Коришћење роба и услуга 42 33.267.000 28.823.358,70 

3. Отплата камата 44 2.000.000 834.778,91 

4. Субвенције 45 29.000.000 22.280.422,09 

5. Права из социјалног осигурања 47 10.950.000 7.947.638,03 

6. Остали расходи 48+49 179.145.000 129.013.831,74 

7. Tрансфери 463 69.063.000 53.982.279,21 

8.Издаци за набавку нефинансисјке имовине 5 5.650.000 3.284.136,47 

9.Издаци за набавку финансисјке имовине 

(6211) 

6 4.500.000 2.957.643,96 

 

 

 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА И ОТПЛАТЕ 

ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (рачун заизвршење буџета) 

                       Опис Шифра 

економс

ке 

класифи

кације 

     План Извршење 

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   

2. Задуживање 91 12.500.000 12.000.000 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 12.500.000 12.000.000 

2.2. Задуживање код страних кредитора 912   

3. Отплата дуга 61   

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 4.500.000 2,958,000 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613   

4.Набавка финансијске имовине 62   

 

 

Члан 12. 

 

              Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према корисницима у 

завршном рачуну  буџета према економској класификацији износе у динарим 
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Функц.кл. Бр.позиције Екон.кл. Опис расхода План 01 Структура Извршење  
Проценат 

Остатак за извршење 

 20.05.2015 

 
 

 Razdeo 1 SKUPSTINA OPSTINE 
 

 Glava 1.00 Skupstina opstine 

 

 Funkc.kl. 110 Izvr{ni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalniSKUPSTINA OPSTINE 
 110 1 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 3,405,000.00 0.90 3,348,265.38 98.33 56,734.62 

 ZAPOSLENIH (ZARADE) 

 110 2 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 450,000.00 0.11 436,454.08 96.99 13,545.92 
 TERET POSLODAVCA 

 110 3 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 ZAPOSLENIMA 
 110 4 / 0  415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA 100,000.00 0.02 73,646.00 73.64 26,354.00 

 ZAPOSLENE 

 110 5 / 0  416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 OSTALI POSEBNI RASHODI 

 110 6 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 500,000.00 0.13 7,019.00 1.40 492,981.00 

 110 7 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 100,000.00 0.02 97,097.00 97.09 2,903.00 
 110 8 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 4,650,000.00 1.23 4,489,977.39 96.55 160,022.61 

 110 9 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 950,000.00 0.25 776,286.34 81.71 173,713.66 

 110 10 / 0  426000 MATERIJAL 1,307,000.00 0.34 1,305,335.00 99.87 1,665.00 
 110 10 / 1  465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I 43,000.00 0.01 28,793.35 66.96 14,206.65 

 TRANSFERI 

 110 11 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 40,000.00 0.01 38,600.00 96.50 1,400.00 
 KAZNE 

 Ukupno za funkc.kl. 110 Izvr{ni i zakonodavni organi, finansi 11,565,000.00 3.07 10,601,473.54 91.67 963,526.46 

 Funkc.kl. 320 Usluge protivpo`arne za{tite 
 320 12 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 100,000.00 0.02 36,390.10 36.39 63,609.90 

 320 13 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.26 92,050.00 9.20 907,950.00 

 320 14 / 0  426000 MATERIJAL 200,000.00 0.05 139,668.84 69.83 60,331.16 
 320 15 / 0  484000 NAKNADA [TETE ZA POVREDE 1,500,000.00 0.39 1,084,360.44 72.29 415,639.56 

 ILI [TETU NASTALU USLED E 

 320 16 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 100,000.00 0.02 76,583.47 76.58 23,416.53 
 320 17 / 0  541000 ZEMLJI[TE 1,000,000.00 0.26 0.00 0.00 1,000,000.00 

 Ukupno za funkc.kl. 320 Usluge protivpo`arne za{tite 3,900,000.00 1.03 1,429,052.85 36.64 2,470,947.15 

 
 Ukupno za glavu 1.00 Skupstina opstine 15,465,000.00 4.10 12,030,526.39 77.79 3,434,473.61 

 

 Ukupno za razdeo 1 SKUPSTINA OPSTINE 15,465,000.00 4.10 12,030,526.39 77.79 3,434,473.61 

 Razdeo 2 PREDSEDNIK OPSTINE I OPSTINSKO VECE 
 

 Glava 2.00 Predsednik opstine i opstinsko vece 
 

 Funkc.kl. 110 Izvr{ni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalniPREDSEDNIK OPSTINE I OPSTINSK 
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 110 18 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 2,970,000.00 0.78 2,966,130.06 99.87 3,869.94 
 ZAPOSLENIH (ZARADE) 

 110 19 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 550,000.00 0.14 530,937.13 96.53 19,062.87 

 TERET POSLODAVCA 
 110 20 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 40,000.00 0.01 0.00 0.00 40,000.00 

 ZAPOSLENIMA 

 110 21 / 0  415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA 50,000.00 0.01 30,600.00 61.20 19,400.00 
 ZAPOSLENE 

 110 22 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 50,000.00 0.01 0.00 0.00 50,000.00 

 110 23 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 110 24 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 3,760,000.00 0.99 3,758,068.37 99.94 1,931.63 

 110 25 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 100,000.00 0.02 92,705.69 92.70 7,294.31 

 110 26 / 0  426000 MATERIJAL 100,000.00 0.02 65,491.00 65.49 34,509.00 
 110 26 / 1  465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I 50,000.00 0.01 41,678.95 83.35 8,321.05 

 TRANSFERI 

 110 27 / 0  472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU 950,000.00 0.25 746,060.03 78.53 203,939.97 
 ZA[TITU IZ BUD@ETA 

 110 28 / 0  481000 DONACIJE NEVLADINIM 1,600,000.00 0.42 1,577,010.05 98.56 22,989.95 

 ORGANIZACIJAMA 
 110 29 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 KAZNE 

 110 30 / 0  484000 NAKNADA [TETE ZA POVREDE 400,000.00 0.10 276,650.00 69.16 123,350.00 
 ILI [TETU NASTALU USLED E 

 Ukupno za funkc.kl. 110 Izvr{ni i zakonodavni organi, finan 10,660,000.00 2.83 10,085,331.28 94.61 574,668.72 

 
 Ukupno za glavu 2.00 Predsednik opstine i opstinsko vece 10,660,000.00 2.82 10,085,331.28 94.60 574,668.72 

 

 Ukupno za razdeo 2 PREDSEDNIK OPSTINE I OPSTINSKO 10,660,000.00 2.82 10,085,331.28 94.60 574,668.72 

 Razdeo 3 OPSTINSKA UPRAVA 
 

 Glava 3.00 Opstinska uprava 
 

 Funkc.kl. 130 Op{te usluge 

 130 31 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 27,850,000.00 7.38 27,297,549.98 98.01 552,450.02 
 ZAPOSLENIH (ZARADE) 

 130 32 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 5,000,000.00 1.32 4,886,434.00 97.72 113,566.00 

 TERET POSLODAVCA 
 130 33 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 1,080,000.00 0.28 1,068,704.70 98.95 11,295.30 

 ZAPOSLENIMA 

 130 34 / 0  415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA 1,500,000.00 0.39 1,331,847.06 88.79 168,152.94 
 ZAPOSLENE 

 130 35 / 0  416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 400,000.00 0.10 168,056.00 42.01 231,944.00 

 OSTALI POSEBNI RASHODI 
 130 36 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 6,150,000.00 1.63 5,900,105.39 95.93 249,894.61 

 130 37 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 800,000.00 0.21 787,540.00 98.44 12,460.00 

 130 38 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 2,000,000.00 0.53 1,613,275.37 80.66 386,724.63 
 130 39 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 0.21 578,167.11 72.27 221,832.89 

 130 40 / 0  425000 TEKU]E POPRAVKE I 900,000.00 0.23 571,483.70 63.49 328,516.30 

 ODR@AVANJE 



  

18 

 130 41 / 0  426000 MATERIJAL 3,500,000.00 0.92 3,452,917.43 98.65 47,082.57 
 130 41 / 1  465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I 275,000.00 0.07 273,450.31 99.43 1,549.69 

 TRANSFERI 

 130 42 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 100,000.00 0.02 54,486.00 54.48 45,514.00 
 KAZNE 

 130 43 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 500,000.00 0.13 413,553.00 82.71 86,447.00 

 130 44 / 0  515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 50,000.00 0.01 0.00 0.00 50,000.00 
 Ukupno za funkc.kl. 130 Op{te usluge 50,905,000.00 13.50 48,397,570.05 95.07 2,507,429.95 

 Funkc.kl. 090 Socijalna za{tita neklasifikovana na drugom mestu 

 090 45 / 1  463000 Plate, dodaci i naknade 2,150,000.00 0.57 2,078,611.00 96.68 71,389.00 
 zaposlenih 

 090 45 / 2  463000 Soc. dop. na teret poslodavca 400,000.00 0.10 384,480.20 96.12 15,519.80 

 090 45 / 3  463000 Stalni troskovi 870,000.00 0.23 701,686.35 80.65 168,313.65 
 090 45 / 4  463000 Troskovi putovanja 50,000.00 0.01 10,629.00 21.25 39,371.00 

 090 45 / 5  463000 Usluge po ugovoru 200,000.00 0.05 90,018.35 45.00 109,981.65 

 090 45 / 6  463000 Tekuce popravke 100,000.00 0.02 58,950.00 58.95 41,050.00 
 090 45 / 7  463000 Matterijal 300,000.00 0.08 299,857.16 99.95 142.84 

 090 45 / 8  463000 Nak. za socijalnu zastitu 4,200,000.00 1.11 4,199,713.28 99.99 286.72 

 090 45 / 9  463000 Porezi, obavezne takse i kazne 30,000.00 0.00 9,400.00 31.33 20,600.00 
 090 45 / 10  463000 Masine i oprema 150,000.00 0.04 122,454.84 81.63 27,545.16 

 090 46 / 1  472000 Specijalne skole 300,000.00 0.08 0.00 0.00 300,000.00 

 090 46 / 2  472000 Nak. za svako novorodjeno dete 400,000.00 0.10 336,000.00 84.00 64,000.00 
 090 46 / 3  472000 Nak. za porodilje 2,300,000.00 0.61 1,273,000.00 55.34 1,027,000.00 

 090 46 / 4  472000 Nak. za sklopljene brakove 2,000,000.00 0.53 1,520,000.00 76.00 480,000.00 

 090 46 / 5  472000 Materijalno obezbedjenje 1,600,000.00 0.42 992,578.00 62.03 607,422.00 
 090 46 / 6  472000 Studentske stipendije 3,400,000.00 0.90 3,080,000.00 90.58 320,000.00 

 Ukupno za funkc.kl. 090 Socijalna za{tita neklasifikovana na 18,450,000.00 4.89 15,157,378.18 82.15 3,292,621.82 

 Funkc.kl. 160 Op{te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 
 160 47 / 0  451000 SUBVENCIJE JAVNIM 29,000,000.00 7.69 22,280,422.09 76.82 6,719,577.91 

 NEFINANSIJSKIM PREDUZE]IMA 

 I ORG 
 160 48 / 1  481000 OO DS REKOVAC 171,200.00 0.04 171,200.00 100.00 0.00 

 160 48 / 2  481000 OO SPS REKOVAC 107,407.00 0.02 107,407.00 100.00 0.00 

 160 48 / 3  481000 OO SNS REKOVAC 54,029.00 0.01 54,029.00 100.00 0.00 
 160 48 / 4  481000 OO DSS REKOVAC 90,238.00 0.02 90,238.00 100.00 0.00 

 160 48 / 5  481000 JEDINSTVENA SRBIJA 81,776.00 0.02 81,776.00 100.00 0.00 

 160 48 / 6  481000 GG LEVAC-LEVCU 33,036.00 0.00 33,036.00 100.00 0.00 
 160 48 / 7  481000 UJEDINJENI REGIONI SRBIJE 35,314.00 0.00 0.00 0.00 35,314.00 

 160 48 / 8  481000 OO SUBNOR-a Rekovac 30,000.00 0.00 30,000.00 100.00 0.00 

 160 48 / 9  481000 OO Crvenog krsta Rekovac 3,500,000.00 0.92 3,440,352.60 98.29 59,647.40 
 160 48 / 10  481000 Savez rez. vojnih staresina 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 160 48 / 11  481000 Odred gorana puk. Gorana 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 Ostojica 
 160 48 / 12  481000 Udruzenje penzionera Rekovac 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 160 48 / 13  481000 Stalna konf. grad. i ops.Beograd 200,000.00 0.05 41,330.00 20.66 158,670.00 

 160 48 / 14  481000 Drus. za deciju i cereb. paralizu 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
 160 48 / 15  481000 KKL Stefan Prvovencani 30,000.00 0.00 28,395.00 94.65 1,605.00 

 160 48 / 16  481000 OO JVO i Ravnogorskog pokreta 30,000.00 0.00 10,000.00 33.33 20,000.00 

 160 48 / 17  481000 Sav.civilnih invalida rata Srbije 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
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 MOO Kragujevac 
 160 48 / 18  481000 OO SS Opstine Rekovac 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 160 48 / 19  481000 Udruzenje RVI Rekovac 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 160 48 / 20  481000 MO slepih Jagodina 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
 160 48 / 21  481000 MO gluvih i nagluvih Jagodina 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 160 48 / 22  481000 Udruzenje distroficara Pomoravkog 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 okruga Paracin 
 160 48 / 23  481000 Udruzenje multiplekskler. Cuprija 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 160 48 / 24  481000 MO dijaliziranih, transplat. bubrez. 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 inval. Jagodi 
 160 48 / 25  481000 Istorijski arhiv Jagodina 150,000.00 0.04 0.00 0.00 150,000.00 

 160 48 / 26  481000 Reg. agen. za ekonom. razvoj 400,000.00 0.10 90,079.80 22.52 309,920.20 

 Kragujevac 
 160 49 / 0  483000 NOV^ANE KAZNE I PENALI PO 1,000,000.00 0.26 620,136.88 62.01 379,863.12 

 RE[ENJU SUDOVA 

 160 50 / 0  499000 Staln abudz. rezerva 1,000,000.00 0.26 0.00 0.00 1,000,000.00 
 160 50 / 1  499000 Tekuca budzetska rezerva 29,000.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 

 Ukupno za funkc.kl. 160 Op{te javne usluge neklasifikovane  36,302,000.00 9.63 27,078,402.37 74.59 9,223,597.63 

 Funkc.kl. 170 Transakcije javnog duga 
 170 51 / 0  441000 OTPLATA DOMA]IH KAMATA 1,000,000.00 0.26 752,835.34 75.28 247,164.66 

 170 52 / 0  444000 PRATE]I TRO[KOVI 1,000,000.00 0.26 81,943.57 8.19 918,056.43 

 ZADU@IVANJA 
 170 53 / 0  611000 OTPLATA GLAVNICE DOMA]IM 4,500,000.00 1.19 2,957,643.96 65.72 1,542,356.04 

 KREDITORIMA 

 Ukupno za funkc.kl. 170 Transakcije javnog duga 6,500,000.00 1.72 3,792,422.87 58.34 2,707,577.13 

 Funkc.kl. 490 Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu 
 490 54 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 5,500,000.00 1.45 4,909,781.00 89.26 590,219.00 

 490 55 / 0  463000 TRANSFERI  OSTALIM NIVOIMA 3,000,000.00 0.79 1,591,393.60 53.04 1,408,606.40 
 VLASTI 

 Ukupno za funkc.kl. 490 Ekonomski poslovi neklasifikovani n 8,500,000.00 2.25 6,501,174.60 76.48 1,998,825.40 

 Funkc.kl. 474 Vi{enamenski razvojni projekti 
 474 56 / 0  481000 DONACIJE NEVLADINIM 1,100,000.00 0.29 650,000.00 59.09 450,000.00 

 ORGANIZACIJAMA 

 474 57 / 0  511000 ZGRADE I GRADJEVINSKI 4,000,000.00 1.06 2,794,000.00 69.85 1,206,000.00 
 OBJEKTI 

 Ukupno za funkc.kl. 474 Vi{enamenski razvojni projekti 5,100,000.00 1.35 3,444,000.00 67.53 1,656,000.00 

 Funkc.kl. 487 Istra`ivanje i razvoj - Ostale delatnosti 
 487 57 / 1  423000 USLUGE PO UGOVORU 200,000.00 0.05 0.00 0.00 200,000.00 

 Ukupno za funkc.kl. 487 Istra`ivanje i razvoj - Ostale delatnost 200,000.00 0.05 0.00 0.00 200,000.00 

 Funkc.kl. 700 ZDRAVSTVO 
 700 58 / 0  463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA 10,000,000.00 2.65 8,815,418.77 88.15 1,184,581.23 

 VLASTI 

 Ukupno za funkc.kl. 700 ZDRAVSTVO 10,000,000.00 2.65 8,815,418.77 88.15 1,184,581.23 

 Funkc.kl. 830 Usluge emitovanja i {tampanja 

 830 59 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 600,000.00 0.15 150,000.00 25.00 450,000.00 

 Ukupno za funkc.kl. 830 Usluge emitovanja i {tampanja 600,000.00 0.16 150,000.00 25.00 450,000.00 
 

 Ukupno za glavu 3.00 Opstinska uprava 136,557,000.00 36.22 113,336,366.84 82.99 23,220,633.16 

 Glava 3.001 Osnovna skola Svetozar Markovic 
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 Funkc.kl. 912 Osnovno obrazovanje 
 912 60 / 1  463100 Soc. davanja zaposlenima 200,000.00 0.05 0.00 0.00 200,000.00 

 912 60 / 2  463100 Nak. tros. za zaposlene 2,200,000.00 0.58 1,823,345.20 82.87 376,654.80 
 912 60 / 3  463100 Nagrade zap.i ostali posebni 650,000.00 0.17 172,669.00 26.56 477,331.00 

 rashodi 

 912 60 / 4  463100 Stalni troskovi 7,500,000.00 1.98 5,458,656.12 72.78 2,041,343.88 
 912 60 / 5  463100 Troskovi putovanja 300,000.00 0.08 217,895.00 72.63 82,105.00 

 912 60 / 6  463100 Usluge po ugovoru 1,100,000.00 0.29 1,082,706.28 98.42 17,293.72 

 912 60 / 7  463100 Spcijalizovane usluge 400,000.00 0.10 242,060.00 60.51 157,940.00 
 912 60 / 8  463100 Tekuce popravke i odrzavanje 1,500,000.00 0.39 1,186,610.72 79.10 313,389.28 

 912 60 / 9  463100 Materijal 1,800,000.00 0.47 1,792,838.32 99.60 7,161.68 

 912 60 / 10  463100 Porezi, obavezne takse i kazne 100,000.00 0.02 0.00 0.00 100,000.00 
 912 60 / 11  463100 Nov. kazne i penali po resenju 50,000.00 0.01 0.00 0.00 50,000.00 

 sudova 

 912 60 / 12  463100 Masine i oprema 350,000.00 0.09 222,016.70 63.43 127,983.30 
 912 60 / 13  463100 Nematerijalna imovina 150,000.00 0.04 0.00 0.00 150,000.00 

 Ukupno za funkc.kl. 912 Osnovno obrazovanje 16,300,000.00 4.32 12,198,797.34 74.84 4,101,202.66 

 
 Ukupno za glavu 3.001 Osnovna skola Svetozar Markovic 16,300,000.00 4.32 12,198,797.34 74.83 4,101,202.66 

 Glava 3.002 Osnovna skola Dusan Popovic 

 

 Funkc.kl. 912 Osnovno obrazovanje 
 912 61 / 1  463100 Soc. davanja zaposlenim 200,000.00 0.05 0.00 0.00 200,000.00 

 912 61 / 2  463100 Nak. tros. za zaposlene 2,800,000.00 0.74 2,409,347.00 86.04 390,653.00 
 912 61 / 3  463100 Nagrade zap. i ost. posebni 800,000.00 0.21 395,113.00 49.38 404,887.00 

 rashodi 

 912 61 / 4  463100 Stalni troskovi 5,130,000.00 1.36 3,487,613.33 67.98 1,642,386.67 
 912 61 / 5  463100 Troskovi putovanja 200,000.00 0.05 139,320.00 69.66 60,680.00 

 912 61 / 6  463100 Usluge po ugovoru 670,000.00 0.17 434,385.55 64.83 235,614.45 

 912 61 / 7  463100 Specijalizovane usluge 300,000.00 0.08 282,006.59 94.00 17,993.41 
 912 61 / 8  463100 Tekuce popravke i odrzavanje 1,500,000.00 0.39 943,061.53 62.87 556,938.47 

 912 61 / 9  463100 Materijal 1,500,000.00 0.39 1,099,687.41 73.31 400,312.59 

 912 61 / 10  463000 Porezi, obav. takse i kazne 200,000.00 0.05 78,287.00 39.14 121,713.00 
 912 61 / 11  463100 Nov. kazne i penali po resenju 400,000.00 0.10 0.00 0.00 400,000.00 

 sudova 

 912 61 / 12  463100 Masine i oprema 800,000.00 0.21 776,438.13 97.05 23,561.87 
 912 61 / 13  463100 Nematerijalna imovina 50,000.00 0.01 0.00 0.00 50,000.00 

 912 61 / 14  463111 Zgrade i gradjevinski objekti 600,000.00 0.15 348,117.60 58.02 251,882.40 

 Ukupno za funkc.kl. 912 Osnovno obrazovanje 15,150,000.00 4.02 10,393,377.14 68.60 4,756,622.86 
 

 Ukupno za glavu 3.002 Osnovna skola Dusan Popovic 15,150,000.00 4.01 10,393,377.14 68.60 4,756,622.86 

 Glava 3.003 Poljoprivredno-veterinarska skola 
 

 Funkc.kl. 920 Srednje obrazovanje 
 920 62 / 1  463100 Sopc. davanja zaposlenima 200,000.00 0.05 0.00 0.00 200,000.00 
 920 62 / 2  463100 Nak. troskova za zaposlene 2,900,000.00 0.76 2,692,814.00 92.85 207,186.00 

 920 62 / 3  463100 Nag. zaposl. i ostali posebni 700,000.00 0.18 241,443.00 34.49 458,557.00 

 rashodi 
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 920 62 / 4  463100 Stalni troskovi 5,000,000.00 1.32 5,037,559.81 100.75 -37,559.81 
 920 62 / 5  463100 Troskovi putovanja 300,000.00 0.08 131,064.78 43.68 168,935.22 

 920 62 / 6  463100 Usluge po ugovoru 1,700,000.00 0.45 1,477,927.77 86.93 222,072.23 

 920 62 / 7  463100 Specijalizovane usluge 400,000.00 0.10 386,265.73 96.56 13,734.27 
 920 62 / 8  463100 Tekuce popravke i odrzavanje 2,000,000.00 0.53 1,118,358.95 55.91 881,641.05 

 920 62 / 9  463100 Materijal 1,500,000.00 0.39 1,229,129.48 81.94 270,870.52 

 920 62 / 10  463100 Porezi, obav. takse i kazne 100,000.00 0.02 0.00 0.00 100,000.00 
 920 62 / 11  463100 Zgrade i gradjev. objekti 200,000.00 0.05 0.00 0.00 200,000.00 

 920 62 / 12  463100 Masine i oprema 400,000.00 0.10 362,580.00 90.64 37,420.00 

 920 62 / 13  463100 Nematerijalna imovina 100,000.00 0.02 6,426.03 6.42 93,573.97 
 920 62 / 14  463100 Zemljiste 300,000.00 0.08 0.00 0.00 300,000.00 

 Ukupno za funkc.kl. 920 Srednje obrazovanje 15,800,000.00 4.19 12,683,569.55 80.28 3,116,430.45 

 
 Ukupno za glavu 3.003 Poljoprivredno-veterinarska skola 15,800,000.00 4.19 12,683,569.55 80.27 3,116,430.45 

 Glava 3.01 SREDSTVA ZA MESNE ZAJEDNICE 
 

 Funkc.kl. 160 Op{te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 
 160 63 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 800,000.00 0.21 330,295.54 41.28 469,704.46 

 160 64 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 160 65 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 1,000,000.00 0.26 2,621.00 0.26 997,379.00 

 160 66 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,300,000.00 0.61 1,104,404.47 48.01 1,195,595.53 

 160 67 / 0  425000 TEKU]E POPRAVKE I 3,500,000.00 0.92 743,339.66 21.23 2,756,660.34 
 ODR@AVANJE 

 160 68 / 0  426000 MATERIJAL 1,600,000.00 0.42 1,202,971.91 75.18 397,028.09 

 160 69 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 100,000.00 0.02 0.00 0.00 100,000.00 
 KAZNE 

 160 70 / 0  511000 ZGRADE I GRADJEVINSKI 1,500,000.00 0.39 0.00 0.00 1,500,000.00 

 OBJEKTI 
 160 71 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 200,000.00 0.05 88,000.00 44.00 112,000.00 

 160 72 / 0  541000 ZEMLJI[TE 700,000.00 0.18 0.00 0.00 700,000.00 

 Ukupno za funkc.kl. 160 Op{te javne usluge neklasifikovane  11,700,000.00 3.10 3,471,632.58 29.67 8,228,367.42 
 

 Ukupno za glavu 3.01 SREDSTVA ZA MESNE ZAJEDNICE 11,700,000.00 3.10 3,471,632.58 29.67 8,228,367.42 

 Glava 3.02 JAVNA USTANOVA SPORTSKE ORGANIZACIJE 
 

 Funkc.kl. 810 Usluge rekreacije i sporta 
 810 73 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 1,245,000.00 0.33 1,211,707.89 97.32 33,292.11 
 ZAPOSLENIH (ZARADE) 

 810 74 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 165,000.00 0.04 162,493.00 98.48 2,507.00 

 TERET POSLODAVCA 
 810 75 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 20,000.00 0.00 16,000.00 80.00 4,000.00 

 ZAPOSLENIMA 

 810 76 / 0  416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 OSTALI POSEBNI RASHODI 

 810 77 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 150,000.00 0.04 24,771.22 16.51 125,228.78 

 810 78 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
 810 79 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 600,000.00 0.15 375,958.00 62.66 224,042.00 

 810 80 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 350,000.00 0.09 117,000.00 33.42 233,000.00 

 810 81 / 0  425000 TEKU]E POPRAVKE I 200,000.00 0.05 4,000.00 2.00 196,000.00 
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 ODR@AVANJE 
 810 82 / 0  426000 MATERIJAL 400,000.00 0.10 351,792.00 87.94 48,208.00 

 810 82 / 2  465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I 30,000.00 0.00 6,451.84 21.50 23,548.16 

 TRANSFERI 
 810 83 / 0  481000 DONACIJE NEVLADINIM 3,270,000.00 0.86 2,566,990.00 78.50 703,010.00 

 ORGANIZACIJAMA 

 810 84 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
 KAZNE 

 810 85 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 500,000.00 0.13 458,890.00 91.77 41,110.00 

 Ukupno za funkc.kl. 810 Usluge rekreacije i sporta 6,980,000.00 1.85 5,296,053.95 75.87 1,683,946.05 
 

 Ukupno za glavu 3.02 JAVNA USTANOVA SPORTSKE ORGANI 6,980,000.00 1.85 5,296,053.95 75.87 1,683,946.05 

 Glava 3.03 PU MILOJE MILOJEVIC 
 

 Funkc.kl. 911 Pred{kolsko obrazovanje 
 911 86 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 16,250,000.00 4.31 16,250,000.00 100.00 0.00 
 ZAPOSLENIH (ZARADE) 

 911 87 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 2,980,000.00 0.79 2,980,000.00 100.00 0.00 

 TERET POSLODAVCA 
 911 88 / 0  413000 NAKNADE U NATURI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 911 89 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 570,000.00 0.15 308,831.29 54.18 261,168.71 

 ZAPOSLENIMA 
 911 90 / 0  415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA 475,000.00 0.12 60,979.00 12.83 414,021.00 

 ZAPOSLENE 

 911 91 / 0  416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 95,000.00 0.02 0.00 0.00 95,000.00 
 OSTALI POSEBNI RASHODI 

 911 92 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 285,000.00 0.07 13,300.00 4.66 271,700.00 

 911 93 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 125,000.00 0.03 0.00 0.00 125,000.00 
 911 94 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 400,000.00 0.10 79,650.16 19.91 320,349.84 

 911 95 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 115,000.00 0.03 12,800.00 11.13 102,200.00 

 911 96 / 0  425000 TEKU]E POPRAVKE I 285,000.00 0.07 0.00 0.00 285,000.00 
 ODR@AVANJE 

 911 97 / 0  426000 MATERIJAL 475,000.00 0.12 0.00 0.00 475,000.00 

 911 97 / 2  465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I 195,000.00 0.05 166,745.39 85.51 28,254.61 
 TRANSFERI 

 911 98 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 30,000.00 0.00 17,592.00 58.64 12,408.00 

 KAZNE 
 911 99 / 0  511000 ZGRADE I GRADJEVINSKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 OBJEKTI 

 911 100 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 240,000.00 0.06 9,790.00 4.07 230,210.00 
 911 101 / 0  515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 Ukupno za funkc.kl. 911 Pred{kolsko obrazovanje 22,550,000.00 5.98 19,899,687.84 88.25 2,650,312.16 

 
 Ukupno za glavu 3.03 PU MILOJE MILOJEVIC 22,550,000.00 5.98 19,899,687.84 88.24 2,650,312.16 

 Glava 3.041 NB DR MILOVAN SPASIC 
 

 Funkc.kl. 820 Usluge kulture 
 820 102 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 4,460,000.00 1.18 4,378,297.07 98.16 81,702.93 

 ZAPOSLENIH (ZARADE) 
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 820 103 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 800,000.00 0.21 783,715.27 97.96 16,284.73 
 TERET POSLODAVCA 

 820 104 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 410,000.00 0.10 56,000.00 13.65 354,000.00 

 ZAPOSLENIMA 
 820 105 / 0  415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA 200,000.00 0.05 175,797.00 87.89 24,203.00 

 ZAPOSLENE 

 820 106 / 0  416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 100,000.00 0.02 92,201.00 92.20 7,799.00 
 OSTALI POSEBNI RASHODI 

 820 107 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 1,300,000.00 0.34 785,862.02 60.45 514,137.98 

 820 108 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 50,000.00 0.01 34,000.00 68.00 16,000.00 
 820 109 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 200,000.00 0.05 165,683.98 82.84 34,316.02 

 820 110 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 100,000.00 0.02 90,943.00 90.94 9,057.00 

 820 111 / 0  425000 TEKU]E POPRAVKE I 200,000.00 0.05 88,429.00 44.21 111,571.00 
 ODR@AVANJE 

 820 112 / 0  426000 MATERIJAL 300,000.00 0.08 129,691.76 43.23 170,308.24 

 820 112 / 2  465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I 45,000.00 0.01 40,633.36 90.29 4,366.64 
 TRANSFERI 

 820 113 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 20,000.00 0.00 1,520.00 7.60 18,480.00 

 KAZNE 
 820 114 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 300,000.00 0.08 230,581.61 76.86 69,418.39 

 820 115 / 0  515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 200,000.00 0.05 87,696.30 43.84 112,303.70 

 Ukupno za funkc.kl. 820 Usluge kulture 8,685,000.00 2.30 7,141,051.37 82.22 1,543,948.63 
 

 Ukupno za glavu 3.041 NB DR MILOVAN SPASIC 8,685,000.00 2.30 7,141,051.37 82.22 1,543,948.63 

 Glava 3.042 DOM KULTURE REKOVAC 
 

 Funkc.kl. 820 Usluge kulture 
 820 116 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 560,000.00 0.14 549,702.06 98.16 10,297.94 
 ZAPOSLENIH (ZARADE) 

 820 117 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 102,000.00 0.02 98,397.02 96.46 3,602.98 

 TERET POSLODAVCA 
 820 118 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 20,000.00 0.00 8,000.00 40.00 12,000.00 

 ZAPOSLENIMA 

 820 119 / 0  415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 ZAPOSLENE 

 820 120 / 0  416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 OSTALI POSEBNI RASHODI 
 820 121 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 770,000.00 0.20 380,811.04 49.45 389,188.96 

 820 122 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 10,000.00 0.00 1,840.00 18.40 8,160.00 

 820 123 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 500,000.00 0.13 389,252.14 77.85 110,747.86 
 820 124 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.10 205,000.00 51.25 195,000.00 

 820 125 / 0  425000 TEKU]E POPRAVKE I 200,000.00 0.05 54,800.00 27.40 145,200.00 

 ODR@AVANJE 
 820 126 / 0  426000 MATERIJAL 200,000.00 0.05 145,362.00 72.68 54,638.00 

 820 126 / 1  465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I 30,000.00 0.00 5,643.21 18.81 24,356.79 

 TRANSFERI 
 820 127 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 KAZNE 

 820 128 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 200,000.00 0.05 0.00 0.00 200,000.00 
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 Ukupno za funkc.kl. 820 Usluge kulture 3,012,000.00 0.80 1,838,807.47 61.05 1,173,192.53 
 

 Ukupno za glavu 3.042 DOM KULTURE REKOVAC 3,012,000.00 0.79 1,838,807.47 61.04 1,173,192.53 

 Glava 3.043 KULTURNI CENTAR REKOVAC 
 

 Funkc.kl. 820 Usluge kulture 
 820 129 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 1,360,000.00 0.36 1,337,619.95 98.35 22,380.05 
 ZAPOSLENIH (ZARADE) 

 820 130 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 245,000.00 0.06 241,591.00 98.60 3,409.00 

 TERET POSLODAVCA 
 820 131 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 30,000.00 0.00 16,000.00 53.33 14,000.00 

 ZAPOSLENIMA 

 820 132 / 0  415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA 40,000.00 0.01 27,000.00 67.50 13,000.00 
 ZAPOSLENE 

 820 133 / 0  416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 OSTALI POSEBNI RASHODI 
 820 134 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 500,000.00 0.13 458,479.37 91.69 41,520.63 

 820 135 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 200,000.00 0.05 82,073.00 41.03 117,927.00 

 820 136 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 1,970,000.00 0.52 1,427,277.04 72.45 542,722.96 
 820 137 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.26 827,052.00 82.70 172,948.00 

 820 138 / 0  425000 TEKU]E POPRAVKE I 100,000.00 0.02 0.00 0.00 100,000.00 

 ODR@AVANJE 
 820 139 / 0  426000 MATERIJAL 500,000.00 0.13 202,549.60 40.51 297,450.40 

 820 139 / 1  465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I 30,000.00 0.00 14,037.11 46.79 15,962.89 

 TRANSFERI 
 820 140 / 0  481000 DONACIJE NEVLADINIM 300,000.00 0.08 44,000.00 14.66 256,000.00 

 ORGANIZACIJAMA 

 820 141 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
 KAZNE 

 820 142 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 50,000.00 0.01 0.00 0.00 50,000.00 

 Ukupno za funkc.kl. 820 Usluge kulture 6,355,000.00 1.69 4,677,679.07 73.61 1,677,320.93 
 

 Ukupno za glavu 3.043 KULTURNI CENTAR REKOVAC 6,355,000.00 1.68 4,677,679.07 73.60 1,677,320.93 

 Glava 3.05 TURISTICKA ORGANIZACIJA 
 

 Funkc.kl. 473 Turizam 
 473 143 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 1,030,000.00 0.27 1,008,485.21 97.91 21,514.79 
 ZAPOSLENIH (ZARADE) 

 473 144 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 150,000.00 0.04 131,700.00 87.80 18,300.00 

 TERET POSLODAVCA 
 473 145 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 30,000.00 0.00 16,000.00 53.33 14,000.00 

 ZAPOSLENIMA 

 473 146 / 0  416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 OSTALI POSEBNI RASHODI 

 473 147 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 300,000.00 0.08 91,272.63 30.42 208,727.37 

 473 148 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 100,000.00 0.02 99,102.00 99.10 898.00 
 473 149 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 570,000.00 0.15 357,295.83 62.68 212,704.17 

 473 150 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 250,000.00 0.06 191,027.00 76.41 58,973.00 

 473 151 / 0  426000 MATERIJAL 250,000.00 0.06 62,701.20 25.08 187,298.80 
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 473 151 / 1  465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I 30,000.00 0.00 13,438.91 44.79 16,561.09 
 TRANSFERI 

 473 152 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 15,000.00 0.00 4,900.00 32.66 10,100.00 

 KAZNE 
 473 153 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 100,000.00 0.02 77,890.00 77.89 22,110.00 

 Ukupno za funkc.kl. 473 Turizam 2,825,000.00 0.75 2,053,812.78 72.70 771,187.22 

 
 Ukupno za glavu 3.05 TURISTICKA ORGANIZACIJA 2,825,000.00 0.74 2,053,812.78 72.70 771,187.22 

 Glava 3.06 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU 

 

 Funkc.kl. 620 Razvoj zajednice 
 620 154 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 2,200,000.00 0.58 1,922,754.62 87.39 277,245.38 

 ZAPOSLENIH (ZARADE) 
 620 155 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 190,000.00 0.05 177,953.66 93.66 12,046.34 

 TERET POSLODAVCA 

 620 156 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 40,000.00 0.01 24,000.00 60.00 16,000.00 
 ZAPOSLENIMA 

 620 157 / 0  415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA 150,000.00 0.04 75,740.00 50.49 74,260.00 

 ZAPOSLENE 
 620 158 / 0  416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 OSTALI POSEBNI RASHODI 

 620 159 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 400,000.00 0.10 200,415.50 50.10 199,584.50 
 620 160 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 30,000.00 0.00 3,570.00 11.90 26,430.00 

 620 161 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 2,000,000.00 0.53 1,043,704.76 52.18 956,295.24 

 620 162 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 32,950,000.00 8.74 27,014,840.44 81.98 5,935,159.56 
 620 163 / 0  425000 TEKU]E POPRAVKE I 900,000.00 0.23 549,451.88 61.05 350,548.12 

 ODR@AVANJE 

 620 164 / 0  426000 MATERIJAL 15,000,000.00 3.97 11,533,487.24 76.89 3,466,512.76 
 620 165 / 0  451100 Teku}e subvencije javnim 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 nefinansijskim preduze}im 

 620 165 / 1  465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I 50,000.00 0.01 15,439.28 30.87 34,560.72 
 TRANSFERI 

 620 166 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 150,000.00 0.04 135,600.00 90.40 14,400.00 

 KAZNE 
 620 167 / 0  483000 NOV^ANE KAZNE I PENALI PO 150,000.00 0.04 0.00 0.00 150,000.00 

 RE[ENJU SUDOVA 

 620 168 / 0  511000 ZGRADE I GRADJEVINSKI 19,000,000.00 5.04 10,839,186.60 57.04 8,160,813.40 
 OBJEKTI 

 620 169 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 300,000.00 0.08 222,000.00 74.00 78,000.00 

 620 170 / 0  541000 ZEMLJI[TE 2,000,000.00 0.53 0.00 0.00 2,000,000.00 
 Ukupno za funkc.kl. 620 Razvoj zajednice 75,510,000.00 20.03 53,758,143.98 71.19 21,751,856.02 

 

 Ukupno za glavu 3.06 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRAD 75,510,000.00 20.02 53,758,143.98 71.19 21,751,856.02 

 Glava 3.07 FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNJE 

 

 Funkc.kl. 610 Stambeni razvoj 
 610 171 / 0  511000 ZGRADE I GRADJEVINSKI 200,000.00 0.05 0.00 0.00 200,000.00 

 OBJEKTI 

 Ukupno za funkc.kl. 610 Stambeni razvoj 200,000.00 0.05 0.00 0.00 200,000.00 
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 Ukupno za glavu 3.07 FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRA 200,000.00 0.05 0.00 0.00 200,000.00 

 Glava 3.08 FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE REKOVAC 
 

 Funkc.kl. 421 Poljoprivreda 
 421 172 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 3,535,000.00 0.93 3,442,241.46 97.37 92,758.54 

 ZAPOSLENIH (ZARADE) 
 421 173 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 630,000.00 0.16 608,634.45 96.60 21,365.55 

 TERET POSLODAVCA 

 421 174 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 80,000.00 0.02 40,000.00 50.00 40,000.00 
 ZAPOSLENIMA 

 421 175 / 0  415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA 300,000.00 0.08 192,818.10 64.27 107,181.90 

 ZAPOSLENE 
 421 176 / 0  416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 OSTALI POSEBNI RASHODI 

 421 177 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 200,000.00 0.05 145,907.96 72.95 54,092.04 
 421 178 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 70,000.00 0.01 44,131.56 63.04 25,868.44 

 421 179 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 1,100,000.00 0.29 996,004.46 90.54 103,995.54 

 421 180 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,750,000.00 1.26 4,380,373.00 92.21 369,627.00 
 421 181 / 0  425000 TEKU]E POPRAVKE I 100,000.00 0.02 11,600.00 11.60 88,400.00 

 ODR@AVANJE 

 421 182 / 0  426000 MATERIJAL 2,380,000.00 0.63 737,251.54 30.97 1,642,748.46 
 421 183 / 0  451100 Teku}e subvencije javnim 3,070,000.00 0.81 2,912,641.75 94.87 157,358.25 

 nefinansijskim preduze}im 

 421 183 / 1  465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I 50,000.00 0.01 42,324.33 84.64 7,675.66 
 TRANSFERI 

 421 184 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 35,000.00 0.00 11,848.00 33.85 23,152.00 

 KAZNE 
 421 185 / 0  511000 ZGRADE I GRADJEVINSKI 1,450,000.00 0.38 1,264,500.00 87.20 185,500.00 

 OBJEKTI 

 421 186 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 2,850,000.00 0.75 2,450,496.00 85.98 399,504.00 
 421 187 / 0  515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 50,000.00 0.01 0.00 0.00 50,000.00 

 421 188 / 0  541000 ZEMLJI[TE 600,000.00 0.15 0.00 0.00 600,000.00 

 Ukupno za funkc.kl. 421 Poljoprivreda 21,250,000.00 5.64 17,280,772.61 81.32 3,969,227.39 
 

 Ukupno za glavu 3.08 FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE  21,250,000.00 5.63 17,280,772.61 81.32 3,969,227.38 

 Glava 3.09 BUDZETSKI FOND ZA ZASTITU ZIV. SREDINE 
 

 Funkc.kl. 560 Za{tita `ivotne sredine neklasifikovana na drugom meOPSTINSKA UPRAVA 
 560 189 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ZAPOSLENIH (ZARADE) 

 560 190 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 TERET POSLODAVCA 
 560 191 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ZAPOSLENIMA 

 560 192 / 0  415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ZAPOSLENE 

 560 193 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 560 194 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 560 195 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 800,000.00 0.21 766,063.05 95.75 33,936.95 
 560 196 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 0.53 1,448,139.98 72.40 551,860.02 

 560 197 / 0  425000 TEKU]E POPRAVKE I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ODR@AVANJE 
 560 198 / 0  426000 MATERIJAL 600,000.00 0.15 435,940.36 72.65 164,059.64 

 560 199 / 0  451100 Teku}e subvencije javnim 400,000.00 0.10 0.00 0.00 400,000.00 

 nefinansijskim preduze}im 
 560 200 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 KAZNE 

 560 201 / 0  511000 ZGRADE I GRADJEVINSKI 200,000.00 0.05 0.00 0.00 200,000.00 
 OBJEKTI 

 560 202 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 700,000.00 0.18 55,844.00 7.97 644,156.00 

 Ukupno za funkc.kl. 560 Za{tita `ivotne sredine neklasifik 4,720,000.00 1.25 2,705,987.39 57.33 2,014,012.61 
 

 Ukupno za glavu 3.09 BUDZETSKI FOND ZA ZASTITU ZIV. S 4,720,000.00 1.25 2,705,987.39 57.33 2,014,012.61 

 Glava 3.10 STALNA KANC. ZA EKON. RAZVOJ OPSTINE REKO 
 

 Funkc.kl. 481 Istra`ivanje i razvoj - Op{ti ekonomski i komercijalOPSTINSKA UPRAVA 
 481 203 / 0  411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 1,840,000.00 0.48 1,803,748.47 98.03 36,251.53 
 ZAPOSLENIH (ZARADE) 

 481 204 / 0  412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 331,000.00 0.08 322,869.02 97.54 8,130.98 

 TERET POSLODAVCA 
 481 205 / 0  414000 SOCIJALNA DAVANJA 40,000.00 0.01 16,000.00 40.00 24,000.00 

 ZAPOSLENIMA 

 481 206 / 0  415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA 190,000.00 0.05 104,329.00 54.91 85,671.00 
 ZAPOSLENE 

 481 207 / 0  416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 OSTALI POSEBNI RASHODI 
 481 208 / 0  421000 STALNI TRO[KOVI 190,000.00 0.05 5,796.35 3.05 184,203.65 

 481 209 / 0  422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 50,000.00 0.01 0.00 0.00 50,000.00 

 481 210 / 0  423000 USLUGE PO UGOVORU 190,000.00 0.05 14,280.00 7.51 175,720.00 
 481 211 / 0  424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.04 28,996.00 19.33 121,004.00 

 481 212 / 0  426000 MATERIJAL 150,000.00 0.04 0.00 0.00 150,000.00 

 481 212 / 1  465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I 30,000.00 0.00 17,159.18 57.19 12,840.82 
 TRANSFERI 

 481 213 / 0  482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 KAZNE 
 481 214 / 0  512000 MA[INE I OPREMA 100,000.00 0.02 97,937.94 97.93 2,062.06 

 Ukupno za funkc.kl. 481 Istra`ivanje i razvoj - Op{ti ekono 3,281,000.00 0.87 2,411,115.96 73.49 869,884.04 

 
 Ukupno za glavu 3.10 STALNA KANC. ZA EKON. RAZVOJ O 3,281,000.00 0.87 2,411,115.96 73.48 869,884.04 

 

 Ukupno za razdeo 3 OPSTINSKA UPRAVA 350,875,000.00 93.07 269,146,855.87 76.70 81,728,144.12 
 

 Ukupno za BK 01 BUD@ET OP[TINE REKOVAC 377,000,000.00 100.00 291,262,713.54 77.25 85,737,286.45
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              ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

 

           Завршни рачун буџета општине Рековац за 2014.годину садржи: 

 

1. Биланс стања на дан 31.12.2014.године (консолидовани и рачун извршења буџета); 

2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године (консолидовани и 

рачун извршења буџета); 

3. Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. 

године (консолидовани и рачун извршења буџета); 

4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.године 

(консолидовани и рачун извршења буџета); 

5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.године (образац, 

консолидовани и рачун извршења буџета)); 

6. Извештај о примљеним донацијама и кредитима домаћими иностраним и извршеним 

отплатама дугова у периоду од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године; 

7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; 

8. Извештај  екстерне ревизије 

9. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рековац  за 2014. годину са детаљним 

описом и анализом. 

 

Члан 14. 

 

Завршни рачун буџета општине Рековац доставити Управи за трезор РС .  

 

Члан 15. 

 

 Овај Предлог одлуке уступа се Скупштини општине на усвајање. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-420/2015-01,  дана: 12.06.2015. године    

 

 

                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                               

                                                                                                                             

                                                                                                                     Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана  32. став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи ('' Службени 

гласник РС'', бр. 129/2007), члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Рековац («Службени 

гласник општине Рековац» број 46/08 и 50/08) и члана 78. и 79. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009……93/2012), Скупштина општине на 26. седници 

одржаној дана  12.06.2015. године, усвојила је       

                          

                                  

   ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ   ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

 1.Поступак консолидације 

 Консолидација у најопштијем смислу  представља исказивање прихода и расхода више 

међусобно повезаних  буџета и ванбуџетских фондова, као да се ради о јединственом субјекту; 

да би се избегло двоструко рачунање, консолидацијом се искључују међусобни трансфери 

између истих као и између различитих нивоа власти.  

 У поступку израде консолидованог завршног рачуна општине коришћени су већ 

обрађени  завршни рачуни индиректних корисника (од стране Управе за трезор). 

 У првој фази израде завршног рачуна (на основу достављених завршних рачуна од 

Управе за трезор)) извршена је консолидација зав.рач. свих индиректних   буџетских  

корисника (имају сопствене подрачуне) у надлежности Општинске управе (једини директни 

корисник који у својој надлежности има индиректне ). У овој фази искључени су приходи 

791000 Приходи из буџета (општинског буџета) , како не би дошло до дуплирања прихода . 

 Административни трансфери из буџета 49000 (средства која су пренета индиректним 

буџетским корисницима)     су после сравњења(код инд.кор. 791000=49000) такође искључени и 

истовремено преузети стварни расходи индиректних корисника. Преузети стварни расходи од 

индиректних корисника,  у обрасцу бр. 5 распоређени су по изворима на начин на који су били 

распоређени трошкови из класе 49000 (на рачуну извршења буџета). 

 У другој фази, на основу књиговодствене документације (закључни листови),   преузети 

су  подаци за остале директне кориснике (Скупштина општине, Председник општине и 

Општинско веће, ОУ) и исти прикључени  (придодати) консолидованим подацима из прве фазе 

(завршни рачуни индиректних корисника). 

 Приходи и примања у периоду од 01.01-31.12.2014.  године          

Укупно планирани приходи и примања буџета (рачун извршења буџета без сопствених и 

прихода ) за 2014. годину су у износу од 377.000.000  динара  Укупно остварени приходи и 

примања на рачуну за  извршења  буџета у периоду од 01.01.-31.02.2014. године  су  

276.641.387,95 динара или 73,37% у односу на планиране. 

 

1. Приходи и примања у периоду од 01.01-31.12.2014.  године          

  Поред прихода од пореза, других прихода ( прихода од услуга које врше 

државне јединице,приходи од имовине и др), меморамдумских ставки, буџет општине Рековац 

је остварио  редовна трансферна  средстава у износу од 183.485.652,00 динара (месечни 

трансфер је у износу од 15.290.471,00динара што је за 1.034.358,00 динара мање у односу на 

месечне трансфере u 2013.годинi )    као и друга (наменска) трансферна средства и то:    

1.)       На основу Уговора о суфинансирању пројекта ,,44 левачки сабор-Прођох Левач, 

прођох Шумадију''   бр. 401-01-00352/2013-01 од 31.07.2013. године,  Министарство културе 

и информисања је одобрило средства у износу од 300.000,00 динара. Средства су пренета на 

рачун извршења буџета (дана 04.02. 2.014године.)  

2.)    На основу Решења Министарства културе и информисања бр. 451-04-1093/2014-02 од 

16.04.2014. године општини Рековац је одобрен текући наменски трансфер за корисника 

средстава Народна библиотека ,,др Милован Спасић'' за намену ,,Унапређење и развој 

информационо техничких капацитета библиотеке '' и то у износу од 106.026,00 динара.  Дана 

24.04.2014.године средства су пренета на рачун за извршење буџета (извод бр. 76). 
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3)   На основу уговора о реализацији пројекта бр. 401-01-55/2014-04 Министарство омладине 

и спорта одобрило је Општини Рековац наменска средства за финансирање пројекта 

,,Изградња нових садржаја за унапређење активности младих у Левчу'' и то у износу од 

678.400,00 динара. Дана 30.04.2014.године средства су пренета на рачун за извршење буџета 

(извод бр. 80). 

4)    На основу Уговора о финансирању пројекта у 2014. години   бр. 401-00-00087/2014-09 од 

18.07.2014. године,  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Републике Србије   одобрило је  средства Општини Рековац (пројекат развој услуга 

социјалне заштите)  у износу од 1.494.400,00 динара. Средства су пренета на рачун извршења 

буџета (дана 31.07. 2.014године извод бр. 144.) 

5)   На основу Уговора о суфинансирању пројекта ,,45 левачки сабор-Прођох Левач, прођох 

Шумадију''   бр. 401-01-165/2014-03 од 23.07.2014. године,  Министарство културе и 

информисања је одобрило средства Општини Рековац у износу од 90.000,00 динара. 

Средства су пренета на рачун извршења буџета (дана 14.08. 2.014.године извод бр. 154.) 

6) На основу Одлуке  бр. 401-00-00097/2014-14 од 04.06.2014.године, Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине одобрило је општини Рековац средства за 

финансирање уређења пољских путева и то у износу од 2.279.841,00 динара. Средства су 

пренета на рачун за извршење буџета ( дана 17.10.2014 износ 569.960,00-извод бр. 200; дана 

24.11.2014 износ 1.056.700,00-извод бр. 225; дана 08.12.2014 износ 653.181,00-извод бр. 2235) 

а реализација истих вршена је преко Фонда за развој пољопривреде на подручју општине 

Рековац 

7) На основу Одлуке  бр. 401-00-00006/2014-14 од 04.06.2014.године, Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине одобрило је општини Рековац средства за 

финансирање студијско истраживачког пројекта од локланог значаја под називом ,,Израда 

програма комасације за делове катастарских општина Течић и Драгово  и то у износу од 

495.000,00 динара. Средства су пренета на рачун за извршење а реализација истих вршена је 

преко Фонда за развој пољопривреде на подручју општине Рековац . 

8)  На основу Одлуке  бр. 401-00-00006/2014-14 од 05.06.2014.године, Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине одобрило је општини Рековац средства за 

финансирање студијско истраживачког пројекта од локланог значаја под називом ,,Израда 

програма комасације за делове катастарских општина Кавадар, Вукмановац и Лоћика  и то у 

износу од 495.000,00 динара. Средства су пренета на рачун за извршење а реализација истих 

вршена је преко Фонда за развој пољопривреде на подручју општине Рековац . 

   9. Дана 30.12.2014. Влада РС је извршила рефундацију  трошкова  у вези са одбраном  од 

поплава из маја месеца 2014.године а које је финансирала локална самоуправа и то у износу од 

2.836.000,00 (извод бр. 154 

 

2. Расходи и издаци  у периоду од 01.01-31.12.2014.  године 

   Укупно планирани расходи и издаци буџета (финансирани са рачуна за извршења 

буџета)  у 2014. години су 377.000.000,00 динара. Укупно извршени (распоређени) расходи и 

издаци у периоду од 01.01.-31.12.2014. године су 291,262,713.48 или 77,26% у односу на 

планиране.  

 Укупно планирани расходи и издаци буџета који се финансирају  из средства од 

прихода и додатних активности директних и индиректних корисника буџета у износу од   

13.625.000  динара. Извршени расходи који су финансирани из средстава од прихода и 

додатних активности директних и индиректних буџетских корисника су у износу од 10.739.000 

динара (заокружено) што значи да укупно планирани расходи и издаци буџета (консолидовани) 

су у износу од 390.625.000,00 динара (377.000.000+13.325.000) а извршени (распоређени)  

расходи су у износу од 302.002.000 или 77,31% 

 За покриће расхода и издатака текуће године коришћен је и део нераспоређених 

прихода из ранијих година  као и краткорочне позајмице од КРТ-а.  

          Статус корисника (директни и индиректни) буџета општине Рековац у 2014. години 

имали су: 

           -     Скупштина општине 

- Председник општине и Општинско веће 
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- Општинска управа 

- Јавна установа Спортске организације 

- ПУ ''Милоје Милојевић'' Рековац 

- Народна библиотека ''Др Милован Спасић'' 

- Туристичка организација 

- Културно центар општине Рековац 

- Дом културе Рековац 

- Фонд солидарне стамбене изградње 

- Буџетски фонд за заштиту животне средине 

- Дирекција за урбанизам и изградњу општине Рековац 

- Фонд за развој пољопривреде на подручју општине Рековац 

- Стална канцеларија за економски развој општине Рековац 

- Месне заједнице 

   

 Област образовања – основно (ОШ ''Светозар Марковић-Рековац, ОШ ''Душан поповић'' 

Белушић) и средње као и Центар за социјални рад Рековац,  нису корисници општинског 

буџета, већ републичког. Из тих разлога, средства су им преношена у оквиру групе конта 463 

(Текуће донације и трансфери нивоу Републике).. 

 Највећи проценат извршења имају апропријације које се односе на исплату зарада 

запослених  па је самим тим укупни % извршења највећи код корисника  где је учешће 

трошкова за исплату зарада запослених у укупним трошковима највеће.  

 На крају може се закључити да су новчани приливи у 2014. години на рачуну за 

извршење буџета мањи у односу на исте у 2013. и то за износ од 14.336.000 динара ( и поред 

чињенице да у 2013. години није било задуживања а у 2014. години укупно кредитно задужење 

је у износу од 12.000.000,00 динара) а на консолидованом рачуну  укупни приливи у  

2014.години су  мањи у односу на 2013,годину за 13.949.000 динара. Главни разлози за 

смањење прилива су смањење редовних трансферних средстава,  смањење пореза на заараде 

(мај 2013.године) , укидање накнаде за градско грађевинско земљиште ( од 01. Јануара 

2014.године). И поред смањења прихода буџет Општине Рековац је у 2014.години  омогућио 

подмирење основних потреба и  несметано функционисање буџетских корисника, измирење 

обавеза у роковима прописаним законом као и инвестирање у складу са могућностима. 

 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                               

                                                                                                                             

                                                                                                                     Горан Ђорђевић с.р. 

 

                                  

На основу члана  32. став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи ('' Службени 

гласник РС'', бр. 129/2007), члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Рековац («Службени 

гласник општине Рековац» број 46/08 и 50/08) и члана 78. и 79. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009…..93/2012), Скупштина општине на 26. седници 

одржаној дана  12.06.2015. године, усвојила је       

                          

 

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

  

 

  Чланом 9. Одлуке о изменама одлуке о буџету општине Рековац утврђена  су 

средства за текућу буџетску резерву у износу од 3.859.000,00 динара. Средства су коришћена за 

непланиране сврхе за које нису извршене апропријације као и за сврхе за које планиране 

апропријације нису биле довољне и то: 
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Бр. решења Датум  Намена Износ 

401-808/14-04 20.11.2014 Финансирање редовне 

делатности буџетских 

корисника 

3.780.000,00 

401-1001/14-04 26.12.2014. Финансирање редовне 

делатности буџетских 

корисника 

50.000,00 

УКУПНО   3.830.000,00 

 

 

Неискоришћена средства текуће буџетске резерве су у износу од 29.000,00 динара. 

 

2. Чланом 10. Одлуке о изменама одлуке о  буџету општине Рековац за 2014. годину утврђена 

су средства за сталну буџетску резерву у износу од 1.000.000,00динара  и иста у току буџетске 

(календарске ) године нису коришћена. 

 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                               

                                                                                                                             

                                                                                                                     Горан Ђорђевићс.р. 

 

 

На основу члана  32. став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи ('' Службени 

гласник РС'', бр. 129/2007), члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Рековац («Службени 

гласник општине Рековац» број 46/08 и 50/08) и члана 78. и 79. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009……93/2012), Скупштина општине на 26. седници 

одржаној дана  12.06.2015. године, усвојила је                                

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА ДОМАЋИМ И 

ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У   ПЕРИОДУ ОД 01.01.2014. 

ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ  И СТАЊУ ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

 

 

I. Oбавезe буџета Општине Рековац по основу кредитних задужења на  дан 

31.12.2014. године 

 

 

 

Oпштина Рековац је дана 09.05.2014.године са Комерцијалном банком Ад Београд склопила 

уговор о дугорочном инвестиционом кредиту на износ од 12.000.000,00 динара (девизна 

клаузула) са роком враћања (последња рата) 30.06.2019. године. 

 

 У периоду од 01.01до 31.12.2014.године   вршене су отплате дугорочног кредита за 

реефинансирање капиталних расхода и дугорочног инвестиционог кртедита и то: 

 

- главница у укупном износу од 2.957.643,96 

-  пратећи трошкови задуживања у износу од 81.943,57 динара  

- камата у уккупном износу од 752.835,34 динара.  
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Обавезе буџета на дан 31.12.2014. (на основу планова отплате кредита) године су: 

 

Ред. 

Бр. 

Намена кредита Висина 

крдитног 

задужења  

(у ЕУР) 

Крајњи рок 

отплате 

Неисплаћени износ 

(главница +камата) 

Укупно у ЕУР 

(главница + 

камата) 

1. Дугорочни за 

рефинансирање 

капиталних 

расхода (2.009.) 

105.987,67 23.11.2016. 33.393,38+1.706,17 35.099,55 

2. Дугорочни за 

финансирање 

капиталних 

расхода 

103.619,34 30.06.2019 91.728,58+9.974,91 101.703,49 

 УКУПНО у ЕУР    136.803,04 

 УКУПНО У 

дин. Курс  

На дан 31.12. 

120.96 

   16.547.695,72 

 

 

II.       Обавезе буџета општине Рековац према корисницима буџетских средстава и 

примаоцима трансферних средстава (на основу података буџетских корисника 

и установа из области образовања) , закључно са 31.12.2014. године 
 

Бр. 

позиције 

Назив буџетског корисника или 

примаоца трансфера (Област 

образовања) 

Износ у дин. 

1. СО-е 1.088.450,45 

2. Општинска управа 3.388.308,16 

3. Пољопривредно вет. школа 4.354.249,10 

4. ОШ ''Душан Поповић ''  3.834.582,06 

5. ОШ '' Светозар Марковић'' 3.977.707,00 

6. П.У.''Милоје Милојевић'' 839.198,88 

7. ЈУ ''Спортска организација'' 48.823,00 

8. Народна библиотека ''Милован 

Спасић'' 
202.951,00 

9. Културни центар 101.163,00 

10. Туристичка организација општине 

Рековац 
68.415,00 

11. Дом културе 154.156,97 

12. Фонд за развој пољопривреде 3.178.431,50 

13. Дирекција за урбанизам и изградњу 11.819.839,40 

14. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 1.556.686,25 

14/1 МЗ Белушић 22.920,60 

14/2 МЗ Кавадар 1.033,14 

14/3 МЗ Малешево 261.261,56 

14/4 МЗ Лоћика 3.780,00 
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14/5 МЗ Сибница 47.689,64 

14/6 МЗ Калудра 1.089,86 

14/7 МЗ Жупањевац  

14/8 МЗ Надрље 53.424,00 

14/9 МЗ Секурич 113.564,93 

14/10 МЗ Течић  

14/11 МЗ Брајновац 1.089,27 

14/12 МЗ Опарић 18.500,00 

14/13 МЗ Драгово 20.879,29 

14/14 МЗ Вукмановац 280.603,91 

14/15 МЗ В. Крушевица 3.240,00 

14/16 МЗ Мотрић 6.173,87 

14/17 МЗ Ломница 4.671,11 

14/18 МЗ Цикот 82.389,27 

14/19 МЗ Урсуле 159.101,92 

14/20 МЗ Баре  

14/21 МЗ Ратковић 73.271,44 

14/22 МЗ Рековац 3 77.865,44 

14/23 МЗ Комаране 311.740,00 

14/24 MЗ Лепојевић 12.400,00 

15. Обавезе по основу израде 

просторног плана  
657.000,00 

16. Обавезе по основу материјалног 

обезбеђења 
1.600.000,00 

17.  Обавезе по основу уговора (уговор о 

делу, уговор о допунском раду и сл.) 
160.000,00 

18. Oбавезе по основу неисплаћених 

субвенција (Друмски превоз) 
410.000,00 

19. Накнаде за склопљене бракове 550.000,00 

 УКУПНО  37.829.961,77 

 

    

1. УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ I+II= 16.547.695,72+37.829.961,77=54.377.657,49 

 

 

 

 

                                                       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 54. став 12. и 

члана 55. став 3. тачка 4. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања («Сл. гл. РС» бр. 72/09, 

52/11, 55/13),  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 26. 

седници одржаној дана 12.06.2015. 

године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О разрешењу члана органа 

управљања – школског одбора  

Основне школе «Душан Поповић» у 

Белушићу као представника Савета 

родитеља 

 

I 

 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Оливера 

Стевановић из Сибнице, члан органа 

управљања – школског одбора Основне 

школе «Душан Поповић» у Белушићу, 

представник Савета родитеља.  

I I 

 

Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику општине Рековац. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-31/15-01 дана: 12.06.2015. 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 54. став 12. и 

члана 55. став 3. тачка 4. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања («Сл. гл. РС» бр. 72/09 и 

52/11, 55/13),  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 26. 

седници одржаној дана 12.06.2015. 

године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О разрешењу члана органа 

управљања – школског одбора  

Основне школе «Душан Поповић» у 

Белушићу као представника Савета 

родитеља 

 

I 

 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Саша 

Антонијевић из Каленићког Прњавора, 

члан органа управљања – школског 

одбора Основне школе «Душан 

Поповић» у Белушићу, представник 

Савета родитеља.  

I I 

 

Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику општине Рековац. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-30/15-01 дана: 12.06.2015. године 

 

 

 

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 54. став 12. 

Закона о основама система образовања 

и васпитања («Сл. гл. РС» бр. 72/09, 

52/11, 55/13),  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 26. 

седници одржаној дана 12.06.2015. 

године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О именовању члана органа 

управљања – школског одбора  

Основне школе «Душан Поповић» у 

Белушићу као представника Савета 

родитеља 

 

 

I 

 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ  Весна Павловић 

из Сибнице за члана органа управљања 

–  школског одбора Основне школе 

«Душан Поповић» у Белушићу, као 

представник Савета родитеља. 

 

I I 

 

 

Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику општине Рековац. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-40/15-01 дана: 12.06.2015. 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 54. став 12. 

Закона о основама система образовања 

и васпитања («Сл. гл. РС» бр. 72/09, 

52/11, 55/13),  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 26. 

седници одржаној дана 12.06.2015. 

године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О именовању члана органа 

управљања – школског одбора  

Основне школе «Душан Поповић» у 

Белушићу као представника Савета 

родитеља 

 

 

I 

 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ  Горан 

Вукићевић из Опарића за члана органа 

управљања –  школског одбора Основне 

школе «Душан Поповић» у Белушићу, 

као представник Савета родитеља. 

 

 

I I 

 

 

Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику општине Рековац. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-41/15-01 дана: 12.06.2015. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                        

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 2. и члана 4. Закона 

о комуналним делатностима ("Службени 

гласник РС" број 88/2011), члана 20. став 1. 

тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, 

број 129/2007), 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 26. седници одржаној дана 

12.06.2015. године, донела је, 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ  РЕКОВАЦ 

 

 

I  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се 

комуналне делатности пружања 

комуналних услуга од значаја за 

остваривање животних потреба физичких и 

правних лица код којих је општина Рековац 

дужна да створи услове за обезбеђење 

одговарајућег квалитета, обима, 

доступности и континуитета, надзор над 

њиховим вршењем. 

 

Члан 2. 

Комуналне делатности у смислу ове 

Одлуке су: 

 

1 Снабдевање водом за пиће; 

2 Пречишћавање и одвођење атмосферских и 

отпадних вода; 

3 Управљање комуналним отпадом; 

4 Градски и приградски превоз путника; 

5 Управљање гробљима и погребне услуге; 

6 Управљање јавним паркиралиштима; 

7 Обезбеђивање јавног осветљења; 

8 Управљање пијацама; 

9 Одржавање улица и путева; 

10 Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене 

11 Одржавање јавних зелених површина; 

12 Димничарске услуге; 

13 Делатност зоохигијене; 

 

1 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

 

Члан  3. 

Снабдевање водом за пиће  је 

захватање, пречишћавање, прерада и 

испорука воде водоводном мрежом до 

мерног инструмента потрошача, 

обухватајући и мерни инструмент (у даљем 

тексту водомер).  

 

Снабдевање водом за пиће, као комунална 

делатност мора да испуњава:  

• прописане стандарде и нормативе у 

погледу здравствене и хигијенске 

исправности;  

• тачност у погледу рокова испоруке;  

• сигурност и заштиту корисника у 

добијању услуга;  

• поузданост, приступачност и трајност у 

пружању услуга.  

 

 

Члан 4. 

Комуналну делатност снабдевања 

водом за пиће обавља Јавно предузеће 

“Главеја” 

Рековац, које је општина основала  

за трајно обављање комуналне делатности 

снабдевање водом за пиће (у даљем тексту: 

ЈП). 

Корисник ове комуналне делатности 

је физичко лице (грађанин и предузетник) и 

правно лице, као инвеститор или власник, 

односно закупац стана на неодређено 

време, чија је стамбена зграда, стан, 

пословна просторија или друга просторија 

прикључена на  систем за испоруку воде. 

 

Члан 5.  

Снабдевање водом за пиће врши се 

путем одговарајућег система за 

водоснабдевање који чине комунална 

инфраструктура за снабдевање водом (у 

даљем тексту јавни водовод) и  инсталације 

корисника (кућни водовод).  

Под јавним водоводом подразумева 

се систем за водоснабдевање водом за пиће 

и друге потребе, који има уређено и 

заштићено извориште, каптажу, црпну 

станицу, резервоар, уређај за прераду, 

односно, пречишћавање воде и водоводну 

мрежу укључујући и водомер корисника.  

Под кућним водоводом 

подразумевају се сви уређаји  водовода од 
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водомера корисника до точећих места у 

објекту или дворишту корисника, који 

служе за снабдевање водом корисника из 

јавног водовода. 

Изграђени јавни водоводи обавезно 

се предају на коришћење, управљање и 

одржавање  Комуналном предузећу. 

      

Члан 6. 

ЈП је дужно  да корисницима 

обезбеди континуирану испоруку, довољан 

притисак и  количину  здравствено и 

хигијенски-санитарно исправне воде. 

Обавеза из става 1. овог члана 

престаје у случају више силе или већих 

техничких сметњи на јавном водоводу. 

Под вишом  силом у смислу 

претходног става подразумевају се 

елементарне непогоде, прекид испоурке  

енергената за рад постројења,  епидемије, 

смањење издашности изворишта, хаварије 

на цевоводима и сл. 

Под  већим  техничким  сметњама 

на јавном водоводу подразумевају се: 

кварови на цевоводу од изворишта, 

пумпним станицама, резервоарима, главним  

изворним правцима и сл. ако кваорови нису 

могли бити спречени или предвиђени. 

ЈП је дужно да корисницима 

обезбеди  довољне количине воде и за 

време  штрајка. 

 

Члан 7. 

ЈП врши  испоруку воде корисницима и 

стара се о одржавању водовода који су им 

предати на управљање, а нарочито је дужно 

да: 

 редовно  одржава  све водоводне уређаје 

(јавни водовод), укључујући и водомер 

корисника и да обезбеђује њихову техничку 

исправност, 

 изводи радове на повезивању кућног на 

јавни водовод о трошку власника, односно 

корисника кућног водовода, 

 редовно очитава водомере и о стању 

обавештава власника, односно корисника, 

 уредно снабдева кориснике довољним 

количинама хигијенско - санитарно и 

здравствено исправне воде за пиће, 

 редовно контролише исправност воде за 

пиће свих јавних водовода. 

 наплаћује накнаде за изведене радове за 

прикључак кућног  на јавни водовод и 

наплаћује накнаду за утрошену воду,  

 врши и друге послове из  области 

пречишћавања и дистрибуције воде. 

 

Члан 8. 

У случају прекида  испоруке воде 

због реконструкције водоводних објеката 

или у случају већих поправки, као и у 

случају планираног прекида воде ЈП је 

обавезно да путем средстава јавног 

информисања обавести кориснике 

најкасније 24 часа пре почетка извођења 

радова односно прекида у пружању услуга. 

 

Члан 9. 

У случају више силе или већих 

техничких сметњи на јавном водоводу ЈП је 

обавезно да на други адекватан начин 

обезбеди снабдевање корисника водом за 

пиће. 

   

Члан 10. 

У случају наступанја непланираних 

или неочекиваних  поремећаја или прекида 

у пружању услуга, ЈП је дужно да обавести 

Општинско веће и Општинску управу  и да 

предузме све мере на отклањању 

поремећаја. 

 

Члан 11. 

По пријему обавештења о 

непланираном прекиду испоруке, односно 

по утврђивању поремећаја или прекида у 

пружању услуга, Општинска управа је 

дужна да: 

1) одреди ред првенства и начин пружања 

услуга оним корисницима код којих би 

услед прекида настала опаснос по живот и 

рад грађана или рад правних и физичких 

лица, или би настала значајна, односно 

ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту 

комуналних објеката и друге имовине која 

је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну 

одговорност за поремећај, односно прекид 

вршења делатности и учињену штету. 

 

Члан 12. 

Корисник воде из јавног водовода дужан је 

да: 

 за свој објекат, двориште и зграду или 

други објекат обезбеди услове за 

постављање главног мерног инструмента 

(водомера), те да као власник или 

инвеститор плати надокнаду за прикључак 
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из које ће се извршити набавка, 

 квар на водомеру, инсталацији корисника 

или комуналној инфраструктури одмах 

пријави ЈП, 

 водомер смести у прописано изграђен  шахт 

на својој парцели, по условима ЈП, тако да 

исти буде доступан за очитавање, 

 утрошену воду плати према утошку 

утврђеном очитавањем водомера, 

 утрошену воду, код квара водомера, плати 

према аконтацији утврђеној, на основу 

задње тромесечне потрошње за физичка 

лица, 

 поднесе захтев за ослобађање од плаћања 

употребљене воде за гашење пожара, 

 не омета друге кориснике и не угрожава 

животну средину, 

 не угрожава објекте и опрему, који су у 

функцији снабдевања водом, 

 изврши прикључење на јавни водовод у 

складу са Законом и овом Одлуком. 

 

Члан 13. 

Све кварове на јавном водоводу, 

корисници су дужни  да одмах пријаве ЈП. 

Кварове на јавном водоводу ЈП  је 

дужно да отклони одмах, а најкасније у 

року од 24 часа. 

За извођење поправки и промена на споју 

кућног водовода са уличном водоводном 

мрежом није потребна сагласност 

корисника, али је ЈП дужно да га о томе 

претходно обавести. 

Власник или корисник 

непокретности дужан је да омогући ЈП 

интервенцију на изграђеној комуналној 

инфраструктури и постројењима уз обавезу 

вршиоца комуналне делатности да 

надокнади штету насталу услед 

интервенције или на други начин отклони 

последице извршене интервенције. 

ЈП је дужно да отклони последице 

извршене интервенције најкасније у року од 

седам дана од дана завршетка интервенције. 

 

Члан 14. 

Забрањено је неовлашћено 

руковање јавним водоводом. 

За штету коју претрпе корисници, а 

која је настала услед више силе или већих 

техничких сметњи на јавном водоводу, ЈП 

не одговара. 

 

 

Члан 15. 

ЈП може извршити прикључак на 

јавни водовод само ако постоји одобрење за 

изградњу објекта издато од стране 

надлежног органа, (осим ако законом није 

другачије предвиђено), на основу 

техничких услова за прикључак на јавни 

водовод издаје ЈП, и уговора који закључује 

ЈП и власник објекта,  по уплати накнаде за 

прикључак на јавни водовод. 

Прикључак на јавни водовод  може  

извршити само ЈП. 

 

Члан 16. 

За  квалитет радова на прикључку на 

јавни водовод одговара: 

 за прикључак до кућне инсталације -  ЈП , 

 за  остале радове – власник, односно  

корисник објекта. 

Све трошкове настале око увођења 

водоводне инсталације и спајања са 

уличном водоводном мрежом сноси 

власник, односно корисник објекта. 

 

Члан 17. 

Забрањено је самовласно 

прикључење на јавни водовод, односно  

прикључења на јавни водовод противно 

одредбама закона и ове Одлуке. 

У случају самовласног прикључења 

на јавни водовод, ЈП је дужно да такав 

објекат искључи на  терет власника, 

односно корисника објекта. 

Комунална инспекција врши 

контролу прикључења  на јавни водовод, 

сходно одредбама закона и ове одлуке,  по 

сазнању или на основу пријаве правних и 

физичких лица. 

Када у поступку контроле, 

општинска комунална инспекција утврди да 

је објекат прикључен на јавни водовод 

противно одредбма ове одлуке наложиће 

решењем ЈП да  исти искључи о трошку 

власника, односно корисника објекта. 

Уколико ЈП не поступи по налогу 

општинске комуналне инспекције, 

искључење објекта прикљученог на јавни 

водовод противно одредбама ове одлуке 

извршиће се принудним путем,  преко 

трећег лица а на терет ЈП. 

      

Члан 18. 

Утрошак воде утврђује се 

очитавањем водомера потрошача. 
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Очитавање водомера врше 

овлашћени радници ЈП. 

Очитавање водомера се врши: 

 код грађана – једном месечно, уколико  

дозволе временске прилике, 

 код предузећа, установа, радњи и слично – 

једном месечно, 

 код промене цена за утрошену воду. 

 

Члан  19. 

Цена воде утврђује се према м3 

утрошене воде. 

Корисници плаћају воду по 

обрачуну и аконтационо. 

Аконтације се утврђују (ако се због 

више силе, временских прилика, квара 

водомера и др. не могу очитати водомери) 

на основу потрошње воде у протеклом  

месецу за правна лица и предузетнике, а на 

основу задње тромесечне потрошње за 

физичка лица. 

Дужничко-поверилачки однос  за  

плаћање аконтације настаје првог дана у 

месецу за текући  месец. 

Корисници су дужни да 

аконтациони износ плаћају до 15-ог у 

месецу за текући месец, а који је утврђен у 

посебном примљеном обрачуну за 

утрошену воду. 

Уколико се вода плаћа по обрачуну, 

ЈП мора доставити правним лицима и 

предузетницима обрачун најкасније у року 

од пет дана од дана настанка дужничко-

поверилачког односа, а физичким лицима 

до 15-ог у месецу по истеку месеца за који 

се врши очитавање. 

Количина испоручене воде за 

стамбене зграде са заједничким водомером 

дели се на сваког власника, односно 

закупца стана, а према броју чланова 

породичног домаћинства који  се њим  

живе. 

Закупац, односно, власник стана,  

дужан је све промене броја чланова 

породичног домаћинства  који са њим живе, 

да пријави ЈП у року од 5 дана. 

Обрачун потрошње код 

неисправних водомера вршиће се у висини 

и на начин одређен за аконтационо 

плаћање, а висину аконтације утврђује 

Надзорни одбор ЈП уз сагласност  СО-е 

Рековац.  

Аконтациони  начин плаћања може 

се вршити само до замене водомера. 

 

Члан 20. 

Власник, односно корисник кућног 

водовода је дужан да радницима ЈП 

омогући очитавање водомера. 

Уколико власник, односно, 

корисник кућног водовода није присутан 

или постоје сметње за слободан прилаз 

водомеру, власник, односно, корисник ће 

бити обавештен о времену накнадног 

очитавања. 

Уколико  ни у заказаном времену 

није могуће очитавање водомера, власник, 

односно, корисник је  обавезан да сам очита  

стање на водомеру и исто достави  ЈП  у 

року од 3 дана од дана када је очитавање 

било заказано. 

Уколико у остављеном року 

власник, односно, корисник стање на 

водомеру не достави ЈП је овлашћено да 

утрошак воде утврди по потрошњи  из 

претходног периода, а тачан обрачун 

утрошене воде изврши приликом  следећег 

редовног очитавања.  

      

Члан 21. 

Забрањено је спајање кућног са 

јавним водоводом испред водомера. 

Забрањено је преко инсталације 

корисника, који је прикључен на комуналну 

инфраструктуру, коришћење воде из 

приватних бунара или других изворишта. 

Забрањено је физичко спајање 

индивидуалног и водовода колективног 

становања са кућним инсталацијама  већ 

прикљученог објекта на јавни водовод. 

Спајање инсталација објекта на 

инсталације већ прикљученог  објеката је 

изузетно могуће под условима ЈП и уз 

сагласност власника већ прикљученог 

објекта. 

 

Члан 22. 

Сваки објекат, по правилу, има свој 

прикључак и водомер.  

Ако не постоји  улична водоводна 

мрежа, може се изузетно дозволити 

узимање воде са суседног објекта, уколико 

то дозвољавају технички услови. 

У  стамбеним  зградама за 

колективно становање, уколико постоје 

техички услови, ЈП одобриће  постављање 

водомера у сваком стану, о трошку 

власника стана. 

Приликом претварања стамбеног и 

другог простора или дела истог у пословни 
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простор обавезно је издвајање инсталације 

за пословни простор и постављање 

посебног водомера по претходно 

прибављеном одобрењу и издатим 

условима од стране ЈП. 

 

Члан 23. 

Редовну и повремену  контролу 

исправности водомера врши ЈП уз обавезно 

присуство власника, односно корисника. 

Редовна контрола  врши се на пет 

година, а повремена контрола приликом 

сваког очитавања или на захтев корисника. 

Уколико се контролом установи 

неисправност водомера, ЈП је дужно да  

изврши  замену истог. 

Уколико се контролом установи 

неисправност водомера настала услед 

радњи корисника, ЈП је дужно да изврши 

замену водомера, о трошку корисника.  

Уколико корисник посумња у 

неисправност  водомера  пре времена 

одређеног за редовну контролу и затражи  

да се изврши превара водомера од стране 

овлашћеног предузећа, ЈП је  обавезно да 

такву контролу изврши. Уколико налаз 

овлашћеног предузећа буде  да је водомер 

неисправан, трошкове контроле сноси ЈП, а 

ако налаз буде да је водомер исправан, 

трошкове контроле сноси власник, односно 

корисник водомера. 

 

Члан 24. 

У случају веће несташице воде и 

других тешкоћа у снабдевању водом за које 

се очекује да ће трајати дуже од 24 сата и у 

другим изузетним околностима ЈП је дужно 

да у средствима јавног информисања или на 

други погодан начин обавести кориснике о 

планираним или очекиваним сметњама и 

прекидима у испоруци воде најкасније 24 

сата пре очекиваног прекида пружања 

услуге, као и да  да обезбеди снабдевање 

корисника водом  путем цистерни или на 

други адекватан начин.  

  

Члан 25. 

Уколико дође до смањења количине 

воде у извориштима и услед тога буде 

неопходно увођење редукције воде ЈП је 

дужно да, на начин предвиђен чланом 24. 

ове одлуке, обавести кориснике о 

намераваним редукцијама воде, времену - 

распореду привременог прекида пружања 

услуге и забрани ненаменског  коришћења 

воде како би се свим корисницима створили 

приближно исти услови за снабдевање 

водом. 

За време редукције воде сви 

корисници су дужни да се придржавају 

обавештења које издаје ЈП и смање 

потрошњу воде,  ради равномернијег 

снабдевања. 

 

Члан 26. 

ЈП ће у случајевима ненаменског  

коришћења  воде, од стране корисника који 

је благовремено обавештен о времену 

снабдевања водом и забрани ненаменског  

коришћења воде  за време редукције, истог 

привремено искључити  са јавног водовода 

у случају да се не придржава пиеменог 

обавештења о начину коришћења воде у 

време рестрикције. 

 

Члан 27. 
Под ненаменском потрошњом воде 

за време редукције сматра се: 

Поливање башта са повртарским и 

другим  културама, прање и поливање 

улица, паркова, поливање цвећа и травњака,  

пуњење базена и сл.) 

 

Члан 28. 

Промена корисника се обавезно 

пријављује ЈП-у року од 8 дана од дана  

настале промене. 

Уколико се промена корисника не 

пријави у року предвиђеном у претходном 

ставу овог члана, дотадашњи корисник је 

дужан да плати утрошену воду све до 

редовног очитавања водомера и до пријаве 

новог корисника. 

У случају смрти корисника, до 

оставинске расправе код надлежног суда, 

утрошену воду ће платити  фактички 

корисници  објекта. 

Након окончања оставинске 

расправе наследници су дужни да пријаве 

ЈП обвезнике плаћања воде. 

   

Члан 29. 

Корисник  воде може отказати 

коришћење исте писменим захтевом ЈП. 

Отказ може бити привремен или 

трајан. 

У случају отказа коришћења воде 

искључење врши ЈП. 

Трајно искључење воде може да се 

одјави само за зграде које су предвиђене за 
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рушење и из којих су станари и други 

корисници исељени.  

Трајно искључење воде власник 

објекта може да одјави и из других разлога 

уз накнаду свих трошкова који настају 

приликом трајног искључења. 

Привремено коришћење може да се 

одјави када се зграда или друга 

непокретност привремено престане 

користити.  

Коришћење воде отказује се у 

писменој форми Комуналном предузећу у 

року од 15 дана од дана престанка 

коришћења објекта.  

У случају отказа коришћења воде 

или промене корисника, бивши корисник је 

дужан да приложи доказе да је измирио 

своју обавезу према Комуналном 

предузећу.  

Трошкове искључења коришћења 

воде, као и трошкове поновног 

прикључивања, сноси подносилац захтева.  

Привремени отказ коришћења воде 

може се извршити у случају већег броја 

корисника само уз писмену сагласност 

осталих корисника, којом ће бити 

регулисано очитавање и расподела 

потрошње.  

 

Члан 28. 

ЈП ће привремено  ускратити испоруку 

воде корисницима у следећим случајевима: 

 код отказа коришћења воде; 

 ако је шахт водомера загађен, затрпан или 

на други начин неприступачан, а корисник 

не отклони те недостатке ни после опомене 

ЈП; 

 ако на кућном водоводу корисник нема 

водомер; 

 ако је прикључак извршен  испред 

водомера; 

 ако настане квар, оштећење или сметње на 

водоводној инсталацији корисника;  

 ако се корисник не придржава  наредбе или 

упутства о штедњи воде; 

 ако дуже од три месеца не плаћа утрошену 

воду;  

 ако воду испушта на улицу или на другу 

јавну површину или на други начин штети 

јавне објекте или угрожава здравље људи; 

 када прикључени објекат нема  грађевинску 

дозволу; 

 ако воду користи ненаменски; 

 ако воду користи преко дозвољеног обима 

или другог  прописаног услова; 

 ако је извршено самовласно прикључење. 

 у случајевима привременог искључења, 

ЈП је дужно да по престанку разлога за 

привремено искључење  настави пружање  

комуналне услуге у року од 3 дана од дана 

подношења захтева корисника, уз измирење 

свих трошкова ЈП од стране корисника. 

 

2 ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ 

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ 

ВОДА 

 

Члан 29. 

Пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода је 

сакупљање, одвођење, пречишћавање и 

испуштање отпадних, атмосферских и 

површинских вода са површина јавне 

намене, односно од прикључка корисника 

корисника на уличну канализациону мрежу, 

третман  отпадних вода у постројењу за 

пречишћавање, црпљење, одвоз и 

третирање фекалија из септичких јама.  

Пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода, као 

комунална делатност мора да испуњава:  

• прописане стандарде и нормативе у 

погледу здравствене и хигијенске 

исправности;  

• сигурност и заштиту корисника у 

добијању услуга;  

• поузданост, приступачност и трајност у 

пружању услуга.  

 

Члан 30. 

Комуналну делатност  може 

обављати јавно предузеће, привредно 

друштво, предузетник или други привредни 

субјект (у даљем тексту: предузеће).  

Корисник ове комуналне делатности 

је физичко лице (грађанин и предузетник) и 

правно лице, као инвеститор или власник, 

односно закупац стана на неодређено 

време, чија је стамбена зграда, стан, 

пословна просторија или друга просторија 

прикључена на  систем за пречишћавање 

воде. 

 

Члан 31. 

Под комуналном инфраструктуром 

за прикупљање и одвођење атмосферских и 

отпадних вода (у даљем тексту јавна 

канализација) подразумева се целокупна 

улична мрежа канализације, канализациони 
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прикључци (од главног колектора до првог 

ревизионог шахта), објекти за прихватање и 

одвођење вода до постројења за њихово 

пречишћавање, објекти постројења за 

пречишћавање и опрему у њима, као и 

канал  - цевовод за одвођење пречишћених 

вода. 

Под инсталацијом корисника (у 

даљем тексту кућна канализација) 

подразумевају се хоризонтални и 

вертикални водови у објекту, дворишту и 

кругу, укључујући први ревизиони  шахт. 

Атмосферска канализација обухвата  

отворену канализациону мрежу за 

сакупљање и одвођење атмосферских вода 

и површинских вода са јавних површина 

путем цевовода, тунела,  канала, 

акумулације и сл. и све  објекте  за њихово 

пречишћавање и испуштање из мреже. 

 

Члан 32. 

Предузеће које врши пречишћавање и 

одвођење атмосферских и отпадних вода 

стара се о канализационој мрежи као јавном 

комуналном добру и обавезно је да:  

 канализационе објекте и уређаје редовно 

одржава у исправном стању и обезбеди 

њихову техничку  исправност.  

 изводи радове на повезивању кућне на 

јавну канализацију о трошку власника, 

односно, корисника кућне канализације, 

 редовно контролише састав атмосферских и 

отпадних вода у циљу заштите 

канализационих објеката и уређаја и 

животне  средине, 

 наплаћује накнаду за прикључак  на јавну 

канализацију, изведене радове на 

прикључење и накнаду за испуштање 

отпадних вода, 

 одржава канале, сливнике и друге објекте за 

одвођење атмосферских вода и врши 

интервенције приликом изливања отпадних 

и атмосферских вода, 

 после интервенције на  продувавању 

инсталације очисти и дезинфикује место 

излива отпадних и атмосферскх  вода, и 

 врши друге послове из области одвођења и 

пречишћавања отпадних и атмосферских 

вода. 

  

Члан 33. 

Трошкове изградње кућне 

канализације и канализационог прикључка 

и трошкове одржавања  сноси власник 

односно корисник. 

Радове на изградњи кућне 

канализације  власник односно корисник 

може поверити извођачу радова по свом 

избору, а прикључење кућне на јавну 

канализацију  може извршити  искључиво 

предузеће,  уз  претходни технички преглед  

изведених радова кућне канализације. 

 

Члан 34. 

Кућна канализација спаја се са 

јавном  канализацијом преко 

канализационог прикључка. 

Канализациони прикључак је цевни 

спој од главног колектора јавне 

канализације до првог ревизионог шахта. 

Власник кућне канализације је 

обавезан да изгради ревизиони шахт у свом 

дворишту под условима које даје предузеће 

и исту одржава у исправном стању. 

Инвеститор је дужан да обавести 

све власнике објеката пре почетка  радова о 

изградњи  уличне канализације у улици у 

којој се ти објекти налазе и о њиховој 

обавези из става 3. овог члана.  

 

Члан 35. 

Услове за повезивање кућне на 

јавну канализацију и услове постављања 

канализационог прикључка одређује 

предузеће,  

Уколико инвеститор, односно, 

власник  кућне канализације, не поступи по 

датим условима предузеће не може 

дозволити прикључак, односно извршиће 

искључење истог са јавне канализације. 

Ако се канализациони спој кућне 

канализације са јавном канализацијом не 

може  непосредно извести због 

конфигурације терена или других 

техничких сметњи, а као једино решење је 

прелаз преко туђе непокретности,  на захтев 

предузећа, уз сагласност корисника 

непокретности, комунална инспекција ће 

донети решење за привремено  

прикључивање кућног на јавни водовод уз 

накнаду трошкова. 

Радове на прекопавању и 

повезивању кућне канализације са јавном  

може да изводи само предузеће. 

За  канализациони прикључак се 

плаћа накнада. 

Висину накнаде из претходног става 

овог члана утврђује предузеће својим актом 
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уз  сагласност  Скупштине општине 

Рековац. 

 

Члан 36. 

Предузеће не може дозволити 

прикључење на јавну канализацију ако нису 

испуњени услови из ове Одлуке, а 

нарочито: 

 ако је објекат изграђен без одобрења 

(грађевинске дозволе) надлежног органа, 

 ако би прикључак угрозио функционисање 

канализационих уређаја и објеката, 

 ако би састав отпадних вода угрозио 

сигурност канализационих објеката и 

уређаја, 

 ако није изграђен посебан скупљач масти 

по условима предузећа, 

 ако не постоји уређај предтретмана код 

опасних, отровних и агресивних материја, 

 ако није плаћена накнада за прикључак, 

 у другим оправданим случајевима. 

 

Члан 37. 

Уколико не постоје услови за 

прикључење на јавну канализацију, 

власник, односно корисник објекта је дужан 

да изгради септичку јаму на земљишту које  

се користи за редовну употребу објекта, у 

складу са  хигијенско-техничким 

прописима и урбанистичко-техничким 

условима за изградњу ових јама. 

 

Члан 38. 

Пражњење септичких јама  врши се 

специјалном  цистерном на захтев и о 

трошку корисника. 

Испуштање фекалија из цистерни у 

јавну канализацију врши се на постројењу 

за прераду отпадних вода. 

 

Члан 39. 

Сагласност за прикључење на јавну 

канализацију, као и услове за прикључење 

даје предузеће. 

 

Члан 40. 

Предузеће је обавезно да објекте и 

уређаје јавне канализације и атмосферске 

канализације непрекидно одржава у 

исправном стању и да стално контролише 

састав  испуштених вода. 

Власник или корисник 

непокретности дужан је да омогући 

вршиоцу комуналне делатности 

интервенцију на изграђеној комуналној 

инфраструктури и постројењима уз обавезу 

вршиоца комуналне делатности да 

надокнади штету насталу услед 

интервенције или на други начин отклони 

последице извршене интервенције. 

Вршилац комуналне услуге је дужан 

да отклони последице извршене 

интервенције најкасније у року од седам 

дана од дана завршетка интервенције. 

 

Члан 41. 

Предузеће је обавезно да путем 

средстава јавног информисања 

благовремено обавештава грађане о 

прекидима у функционисању јавне 

канализације.  

 

Члан 42. 

Власници, односно корисници 

кућних канализација који имају отпадне 

воде са механичким, запаљивим или 

експлозивним састојцима, штетним 

хемијским састојцима изнад дозвољене 

концентрације, као и друге штетне материје 

обавезни  су да изграде уређај за 

пречишћавање. 

Услове за изградњу уређаја за 

пречишћавање даје овлашћена стручна 

организација. 

 

Члан 43. 

Корисници јавне канализације, 

накнаду за  коришћење јавне канализације 

плаћају према м3 утрошене воде из јавног 

водовода, на начин и у роковима 

предвиђеним чланом 18. ове Одлуке.  

Ако објекат из  ког се испушта 

отпадна вода није прикључен на јавни 

водовод, количина испуштене воде утврђује  

се према техничким нормативима за 

обављање  одређене врсте делатности.  

 

Члан 44. 

Власник, односно, корисник кућне 

канализације, дужан је да омогући приступ 

овлашћеним радницима за контролу 

квалитета отпадних вода и исправности 

кућне канализације. 

Када се приликом редовне контроле 

утврди одступање од прописаног квалитета 

отпадних вода, власник, односно корисник 

кућне  канализације, може затражити да се 

о његовом трошку изврши  поновна 

анализа.  
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Предузеће које врши анализу 

квалитета отпадних вода, свој налаз и 

мишљење доставља власнику, односно, 

кориснику објекта, предузећу и комуналној 

инспекцији. 

 

Члан 45. 

Забрањено је: 

1.Самовољно спајање кућне са јавном 

канализацијом; 

2.Одвођење атмосферских вода 

прикључењем олука на кућну канализацију; 

3.Одвођење у јавну канализацију отпадних 

материја које могу  оштетити 

канализационе објекте и уређаје а 

нарочито: 

-  киселина, соли, алкохола, бензина, масти, 

уља и других разарајућих и запаљивих 

отровних материја  које могу угрозити 

сигурност канализације, преко одређене 

концентрације; 

-  материја које развијају отровне или 

експлозивне појаве које могу отежати или 

оштетити функционисање канализационих 

објеката и уређаја; 

- узрочника заразних и паразитних болести 

и материја заражених таквим урзочницима; 

- бацање чврстих отпадака и материјала 

(ђубре, пепео, песак, шут, конфискате и сл.) 

који могу оштетити или угрозити 

функционисање канализационих објеката и 

уређаја; 

4. Отварати поклопце канализационих 

шахти. 

 

Члан 46. 

Власник, односно, корисник објекта, 

прикљученог на јавну  канализацију који 

неправилном употребом кућне 

канализације проузрокује квар или штету 

на јавној канализацији, сноси трошкове 

отклањања квара, односно, трошкове 

поправке настале штете.  

 

Члан 47. 

Предузеће ће привремено ускратити 

кориснику испуштање отпадних вода у 

јавну канализацију у следећим  

случајевима: 

1 када власник, односно корисник, 

изврши самовласно прикључење на јавну  

канализацију; 

2 када кућна канализација није изграђена 

према датим условима; 

3 када је кућна канализација изграђена 

тако да негативно утиче на функционисање 

јавне канализације; 

4 када се из кућне канализације у јавну 

канализацију испуштају  отпадне воде које 

се не мере, а власник, односно корисник, 

одбије да плати  утврђени износ накнаде; 

5 када се из кућне канализације у јавну 

канализацију испуштају отпадне воде са 

већом концентрацијом штетних материја и  

супстанци, а власник, односно корисник, 

одбија да угради уређај  за пречишћавање - 

таложник масти или одбије да плати 

увећане трошкове одржавања јавне 

канализације; 

6 када се власник, односно, корисник 

објекта прикљученог на јавну канализацију 

не придржава упутства  предузећа; 

7 када накнаду за испуштање отпадних 

вода не плати дуже од 3 месеца; 

8 када се утврди да је кућна канализација 

прикључена на атмосферску канализацију и 

обрнуто и 

9 у другим оправданим случајевима.  

 

Члан 48. 

У случају привременог искључења, 

предузеће је обавезно да по престанку 

разлога искључења, а најкасније у року од 3 

дана од дана подношења захтева корисника, 

настави са пружањем услуге. 

 

3 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ 

 

Члан 49. 

Управљање комуналним отпадом је 

сакупљање комуналног отпада, његово 

одвожење, третман и безбедно одлагање 

укључујући управљање, одржавање, 

санирање и затварање депоније, као и 

селекција секундарних сировина и 

одржавање, њихово складиштење и 

третман. 

 

Члан 50. 

Ова комунална делатност регулише 

се посебном одлуком Скупштине општине 

Рековац. 

 

4  ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ 

ПУТНИКА 

 

Члан 51. 

Приградски превоз је обављање 

јавног линијског превоза путника на 
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територији општине унутар насељеног 

места или између два или више насељених 

места,  обезбеђивање  и отпрема путника на 

станицама и стајалиштима, као 

саобраћајним објектима који се користе у 

тим врстама превоза. 

 

Члан 52. 

Ову комуналну делатност обавља 

Јавно предузеће „Друмски превоз путника“ 

Рековац које је основано за обављање 

градског и приградског превоза на 

територји општине Рековац одлуком 

Скупштине општине Рековац број 023-

05/11-01 од 20.12.2011. године. 

 

 

5 УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА  

 

Члан 53. 

Управљање гробљима је одржавање 

гробља и објеката, који се налазе у склопу 

гробља ( мртвачница, капела и 

крематоријума), сахрањивање или 

кремирање, одржавање пасивних гробаља и 

спомен обележја, као и превоз посмртних 

остатака умрлог од места смрти до 

мртвачнице на гробљу или до 

крематоријума. 

 

Члан 54. 

Ова комунална делатност регулише 

се посебном одлуком Скупштине општине 

Рековац. 

 

6 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

Члан 55. 

Управљање јавним паркиралиштима 

је стварање и одржавање услова за 

коришћење јавних саобраћајних површина 

и посебних простора одређених за 

паркирање моторних возила, као и 

укљањање и премештање паркираних 

возила и постављање уређаја којима се 

спречава одвожење возила по налогу 

надлежног органа. 

 

Члан 56. 

Ова комунална делатност поверава 

се ЈП „Главеји“ Рековац.  

 

 

7 ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА 

 

Члан 57. 

Обезбеђивање јавног осветљења 

обухвата одржавање, адаптацију, и 

унапређење објеката и инсталација јавног 

осветљења којима се осветљавају 

саобраћајне и друге површине јавне намене. 

Комуналну делатност  може 

обављати јавно предузеће, привредно 

друштво, предузетник или други привредни 

субјект коме је поверено обављање те 

делатности, у складу са законом (у даљем 

тексту:предузеће). 

 

Члан  58. 

Ова комунална делатност поверава 

се ЈП „Главеји“ Рековац.  

  

     

8 УПРАВАЊЕ ПИЈАЦАМА 

 

Члан 59. 

Управљање пијацама је комунално 

опремање, одржавање, и организација 

делатности на затвореним и отвореним 

просторим, који су намењени за обављање 

промета пољопривредно-прехрамбених и 

других производа.  

 

Члан 60. 

Ова комунална делатност регулише 

се посебном одлуком СО-е Рековац. 

 

9 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА 

 

Члан 61. 

Одржавање улица и путева у граду и 

другим насељима је извођење радова 

којима се обезбеђује несметано и безбедно 

одвијање саобраћаја и чува и унапређује 

вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.  

 

 

Члан 62. 

Обављање ове комуналне 

делатности регулише се посебним одлукама 

Скупштине општине Рековац. 
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10 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Члан 63. 

Одржавање чистоће на површинама 

јавне намене је чишћење и прање 

асфалтираних, бетонских, поплочаних и 

других површина јавне намене, 

прикупљање и одвожење комуналног 

отпада  са тих површина, одржавање и 

пражњење посуда за отпатке на 

површинама јавне намене као и одржавање 

јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, 

плажа и тоалета. 

    

Члан 64. 

Ова комунална делатност поверава 

се ЈП „Главеји“ Рековац.  

 

11 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА  

 

Члан 65. 

Одржавање јавних зелених 

површина је уређење, текуће и 

инвестиционо одржавање и санација 

зелених рекреативних површина и 

приобаља. 

    

Члан 66. 

Ова комунална делатност поверава 

се ЈП „Главеји“ Рековац.  

 

12 ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

 

Члан 67. 

Под  димничарским услугама 

подразумева се преглед и чишћење 

димњака и осталих димоводних и 

ложишних објеката и уређења као и 

контрола исправности ових објеката и 

уређаја. 

 

Члан 68. 

Ова комунална делатност поверава 

се ЈП „Главеји“ Рековац.  

      

13 ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

Члан 69. 

Делатност зоохигијене је хватање, 

збрињавање, ветеринарска нега и смештај 

напуштених и изгубљених животиња (паса 

и мачака) у прихватилишта за животиње, 

лишвање живота за неизлечиво болесне и 

повређене напуштене и изгубљене 

животиње, контрола и смањење популације 

напуштених паса и мачака, нешкодљиво 

уклањање лешева животиња са површина 

јавне намене до објекта за сакупљање, 

прераду или унуштавање отпада 

животињског порекла, спровођење мера 

контроле и смањење популације штетних 

организама, глодара и инсеката 

спровођењем мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на површинама 

јавне намене. 

  

Члан 70. 

 Обављање ове комуналне 

делатности регулише се посебном одлуком 

Скупштине општине Рековац. 

 

 НАДЗОР 

 

Члан 71. 

Надзор над спровођењем  ове 

одлуке врши  орган управе надлежан за 

комуналне послове, послове заштите 

животне средине и саобраћаја преко својих 

инспекција.  

 

Члан 72. 

При вршењу надзора  над 

извршавањем  ове одлуке и прописа из 

области комуналних делатности као и из 

области саобраћаја и заштите  животне 

средине инспектори су овлашћени да: 

 контролишу да ли се комуналне делатности 

обављају на начин у смислу Закона и ове 

Одлуке, 

 контролишу стање  комуналних објеката, 

 контролишу да ли се комуналне услуге 

врше у складу са прописима, 

 нареди извршење утврђених обавеза и 

предузимање мера за отклањање 

недостатака, 

 изриче и наплаћује новчане  казне из своје 

надлежности у складу са прописима 

општине, 

 предузима друге мере утврђене законом и 

прописима општине. 

 

Члан 73. 

У поступку извршења послова из 

своје надлежности инспектор, у зависности 

од природе посла сарађује са грађанима, 

месним заједницама и другим субјектима. 
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Члан 74. 

Предузеће, установа и друге 

организације, односно  грађани су дужни да 

инспектору омогуће несметано вршење  

прегледа и ставе на увид потребна 

документа и да у року који инспектор 

одреди доставе потребне податке.  

 

Члан 75. 

Кад инспектор утврди да је 

повредом прописа учињен  прекршај 

привредни преступ или кривично дело, 

дужан је да без одлагања поднесе захтев за 

покретање прекршајног поступка, односно 

поднесе пријаву за привредни преступ тј. 

кривично дело. 

 

Члан 76. 

Када инспектор у поступку вршења  

службене дужностди утврди повреду 

прописа чију примену контролише други 

орган, односно, инспекција, дужан је да о 

томе одмах  обавести надлежни орган, 

односно иснепкцију. 

 

Члан 77. 

По  жалби на решење инспекције 

одлучује Општинско веће општине 

Рековац. 

 

XVIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  78. 

За непоступање по одредбама ове 

Одлуке или за поступање супротно 

одредбама ове Одлуке казниће се: 

1 Новчаном  казном у износу од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара ЈП и друго правно 

лице; 

2 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 

75.000,00 динара одговорно лице у правном 

лицу; 

3 Новчаном  казном у износу од 5.000,00 до 

250.000,00 динара  предузетник; 

4 Новчаном  казном у износу од 2.500,00 до 

75.000,00 динара  физичко лице. 

Ако не изврши решење надлежног  

инспектора казниће  се  новчаном казном од 

50.000,00 до 1.000.000,00 динара правно 

лице, новчаном казном од 2.500,00 до 

75.000,00 динара одговорно лице у правном 

лицу, новчаном казном од 5.000,00 до 

250.000,00 динара предузетник, новчаном 

казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара 

физичко лице. 

 

XIX  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 79. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 352-43/15-01, дана:12.06.2015. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                            

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

На основу члана 2, члана 4. и члана 

13. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/11), члана 

5. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07), 

члана 20. Закона о управљању отпадом 

(„Службени гласник РС“ број 36/09), 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 26. 

седници одржаној дана 12.06.2015. године, 

донела је 

 

  

О Д Л У К У 

O УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се општи 

услови и начин обављања комуналне 

делатности - управљање комуналним 

отпадом, дефинисање квалитета услуга, 

обима, доступности и континуитета, као и 

надзор над вршењем истих.  

 

Члан 2. 

Управљање комуналним отпадом 

врши се на начин којим се обезбеђује 

најмањи ризик по угрожавање живота и 
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здравља људи и животне средине, 

контролом и мерама смањења:  

• загађења вода, ваздуха и земљишта;  

• опасности по биљни и животињски свет;  

• опасности од настајања удеса, експлозија 

или пожара;  

• негативних утицаја на пределе и природна 

добра посебних вредности;  

• нивоа буке и непријатних мириса  

Управљање комуналним отпадом је 

сакупљање комуналног отпада, његово 

одвожење, третман и безбедно одлагање, 

укључујући управљање, одржавање, 

санирање и затварање депонија, као и 

селекција секундарних сировина и 

одржавање, њихово складиштење и 

третман, као и надзор над наведеним 

активностима и брига о постројењима за 

управљање отпадом после затварања.  

 

 

ОБАВЕЗЕ И УСЛОВИ ОРГАНИЗОВАЊА 

И ПОВЕРАВАЊА ВРШЕЊА 

ДЕЛАТНОСТИ  

 

Члан 3. 

Локална самоуправа обезбеђује 

организационе, материјалне и друге услове 

за изградњу, одржавање и функционисање 

комуналних објеката и за техничко-

технолошко обједињавање система, уређује 

и обезбеђује обављање комуналне 

делатности и њен развој.  

Комунални објекти у смислу става 

1. овог члана су грађевински објекти са 

уређајима, инсталацијама и опремом, 

постројења, уређаји и инсталације и други 

непокретни и покретни објекти и опрема 

који служе за пружање комуналне услуге 

корисницима, као и уређено грађевинско 

земљиште и добра у општој употреби која 

се користе за обављање комуналне 

делатности.  

 

Члан 4. 

Управљање комуналним отпадом, 

као комунална делатност мора да испуњава:  

• прописане стандарде и нормативе у 

погледу здравствене и хигијенске 

исправности;  

• тачност у погледу рокова испоруке;  

• сигурност и заштиту корисника у 

добијању услуга;  

• поузданост, приступачност и трајност у 

пружању услуга.  

 

Члан 5. 

Локална самоуправа обезбеђује 

одговарајући обухват, обим и квалитет 

услуге управљања комуналним отпадом, 

развој и унапређење квалитета и 

асортимана, као и унапређење организације 

рада, ефикасности и других услова у складу 

са Локалним планом управљања отпадом.  

Јединица локалне самоуправе 

разматра извештај о реализацији Локалног 

плана управљања отпадом једанпут у две 

године и извештај доставља надлежном 

министарству и Агенцији за заштиту 

животне средине.   

Јединица локалне самоуправу води 

и чува евиденцију о прикупљеном 

комуналном отпаду, као и попис 

неуређених депонија и податке о томе 

доставља Агенцији за заштиту животне 

средине.  

 

Члан 6. 

Комунална делатност – управљање 

комуналним отпадом, мора се обављати под 

условима и у складу са:  

• начелима одрживог развоја;  

• ефикасног коришћења ресурса и смањења 

трошкова обављања комуналних 

делатности  

успостављањем сарадње са другим 

локалним самоуправама и другим 

активностима када за то постоји могућност;  

• принципом конкурентности;  

 

Члан 7. 

Комуналну делатност  управљање 

комуналним отпадом може обављати јавно 

предузеће, привредно друштво, 

предузетник или други привредни субјект  

(у даљем тексту: Пружалац услуга). 

  

Члан 8. 

Пружалац услуга, дужан је да радом 

и пословањем обезбеди:  

1. трајно и несметано пружање комуналне 

услуге корисницима под законским 

условима, прописима и стандардима 

донесеним на основу закона;  

2. уговорени обим и квалитет комуналне 

услуге, тачност у погледу рокова, сигурност 

корисника у добијању услуга, здравствену и 

хигијенску исправност у складу са 

прописима;  
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3. редовно одржавање, развој и заштиту 

комуналних објеката, постројења и опреме 

који служе за обављање комуналне 

делатности;  

4. развој и унапређење квалитета комуналне 

услуге, као и унапређење организације и 

ефикасности рада;  

5. спровођење мера и услова прописаних 

законима и подзаконским актима; 

6. води прописане евиденције и доставља 

редовне извештаје Агенцији за заштиту 

животне средине и локалној самоуправи. 

 

Члан 9. 

Ако пружалац услуга обавља још 

неку делатност поред оне која му је 

поверена, обавезан је да у свом 

рачуноводству одвојено исказује све 

приходе и расходе који су везани за 

обављање поверене комуналне делатности.  

Пружалац услуга дужан је да до краја 

јануара текуће године достави локалној 

самоуправи, а Министарству до краја 

фебруара текуће године извештај, у вези са 

обављањем комуналне делатности у 

претходној години.  

Пружалац услуга дужан је да 

достави Министарству извештај, податке и 

обавештења у вези са обављањем 

комуналне делатности и у року од 15 дана 

од дана пријема захтева Министарства.  

 

Члан 10. 

Корисник комуналне услуге је свако 

правно и физичко лице које по основу 

уговора или по основу територијалне 

припадности има право да користи 

одређену комуналну услугу, организовану 

на подручју локалне самоуправе.  

Корисник комуналне услуге има 

обавезу да комуналну услугу користи на 

начин да:  

1. не омета друге кориснике и не угрожава 

животну средину;  

2. не оштећује и угрожава објекте и опрему 

који су у функцији обављања комуналне 

делатности.  

 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ  

 

Члан 11. 

Oтпад јесте свака материја или 

предмет садржан у листи категорија отпада 

(Q листа) који власник одбацује, намерава 

или мора да одбаци, у складу са Законом.  

Забрањено је одлагање и спаљивање 

отпада који се може поново користити.  

Изузетно, отпад из претходног става 

овог члана, може се одложити или спалити, 

ако је то економски оправдано и не 

угрожава здравље људи и животну средину, 

уз претходно прибављену дозволу 

министарства.  

Домаћинства су дужна да одлажу 

свој отпад на начин које обезбеђује 

јединица локалне самоуправе, у оквиру 

Програма из члана 22. став 1. ове Одлуке, а 

опасан отпад из домаћинства (отпадне 

батерије, уља, боје и  лакови, пестициди и 

др.) да предају на место одређено за 

селективно сакупљање опасног отпада или 

овлашћеном правном лицу за сакупљање 

опасног отпада.  

 

Члан 12. 

Комунални отпад јесте отпад из 

домаћинстава (кућни отпад), као и други 

отпад који је због своје природе или састава 

сличан отпаду из домаћинства:  

1. тврди органски отпад (био отпад- остаци 

хране, лишће, трава,) и неоргански отпад 

(сачувани пепео, недогорели отпад, 

конзерве, стакло мањи метални, текстилни, 

папирни и пластични отпад);  

2. крупни (кабасти) отпад (намештај, 

делови возила и бициклова, кућна опрема за 

станове као што су умиваоници, каде и сл);  

3. остаци при спаљивању отпадног 

материјала из здравствених и 

ветеринарских установа на основу 

мишљења стручне институције;  

5. очувани недогорели отпад из заједничких 

котларница;  

6. отпад сличан комуналном отпаду из 

других извора;  

7. гране (огранци);  

8. остављена возила на јавним површинама;  

9. отпаци који настају код ручног или 

машинског чишћења на јавним 

површинама.  

 

Члан 13. 

Сви грађани, предузећа, друга 

правна лица и предузетници, дужни су да са 

отпацима поступају тако, што ће на месту 

њиховог настајања вршити разврставање и 

сакупљање по врсти отпадака и поступати 

са њима на начин регулисан овом Одлуком.  
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Отпацима се поступа на начин 

којим се обезбеђује заштита животне 

средине од њиховог штетног дејства, 

организованим сакупљањем у типске 

судове, рационалним коришћењем отпадака 

који имају употребну вредност за даљу 

дораду односно прераду, ефикасним 

уклањањем и безбедним одлагањем 

односно складиштењем.  

 

Члан 14. 

Локална самоуправа има обавезу да 

обезбеди и организује комуналну делатност 

управљања отпадом на целој територији, а 

исту ће реализовати према Локалном плану 

управљања отпадом у временски одређеном 

периоду у складу са Законом.  

Територију на којој се организовано 

прикупља отпад одређују Пружалац услуга 

у оквиру Програма из члана 22. став 1. ове 

Одлуке, за сваку годину уз сагласност 

Скупштине општине.  

У случају промене динамике 

сакупљања и одвожења отпада, Пружалац 

услуга је дужан да обавести Кориснике 

услуга о насталим променама и отпад 

одвезе најкасније у року од седам дана.  

 

Члан 15. 

Пружалац услуга је дужан да посуде 

са комуналним отпадом из члана 12., став 

1., тачка 1. ове Одлуке, празни у складу са 

Програмом из члана 22. став 1., ове Одлуке, 

а најмање једанпут недељно.  

Одвоз отпада из члана 12., став 1., 

тачка 3. и 5. ове Одлуке, уколико нису 

укључени у редовно одвожење на начин из 

става 1. овог члана, као и отпатке из члана 

12., став 1., тачка 6., 7. и 9. ове Одлуке, 

Пружалац услуга врши по потреби, 

посебним за то опремљеним возилом, на 

место које је за то одређено.  

Остављена возила из члана 12., став 

1., тачка 8. ове Одлуке, дужан је уклонити 

власник а уколико власник то не учини, по 

налогу комуналног инспектора исто ће 

уклонити Пружалац услуга, на терет 

власника.  

Уколико није познат власник возила 

из претходног става, Пружалац услуга ће 

уклонити исто о свом трошку.  

 

Члан 16. 

Комунални отпад из члана 12. став 

1., тачка 2. ове Одлуке, Корисници услуга 

самостално одлажу на сакупљачку станицу 

или другу локацију предвиђену Програмом 

из члана 22. став 1., ове Одлуке.  

Комунални отпад из члана 12., став 

1., тачка 4. ове Одлуке, Корисници услуга 

самостално одлажу на за то предвиђену 

локацију.  

 

Члан 17. 

Са посебним токовима отпада са 

поступа у складу са Законом о управљању 

отпадом и посебним законима.   

  

Члан 18. 

Посуде за одлагање комуналног 

отпада су типизиране.  

Типове посуда за одлагање 

комуналног отпада одређује Пружалац 

услуга, уз прибављену сагласност органа 

управе надлежног за комуналне послове.  

Корисници услуга морају 

обезбедити довољан број посуда за 

комунални отпад који се прикупи у 

временском период од 7 дана.  

Локације на којима се постављају 

посуде за одлагање комуналног отпада у 

јавној употреби одређује Пружалац услуга 

уз сагласност  комуналне инспекције.  

Места на којима се постављају 

посуде за отпад (локацију), у случају када 

то није одређено пројектом, одређују 

власници односно корисници стамбених и 

других зграда и органи управљања у 

сагласности са Пружаоцем услуга, у складу 

са планом и условима које ова делатност 

мора да испуњава.  

У случају спора или жалбе суседа 

локацију одређује комунална инспекција 

локалне самоуправе.  

Простор одређен за постављање 

посуда за одлагање комуналног отпада код 

свих корисника, као и на јавним 

површинама мора бити обележен, ограђен и 

обезбеђен, односно уређен према 

стандардима.  

 

Члан 19. 

Обрачун трошкова сакупљања, 

одвоза и депоновања комуналног отпада 

врши се према критеријумима и 

калкулацији који су саставни део Програма 

из члана 22., став 1., ове Одлуке.  

Нико не може бити изузет од 

обавезе плаћања сакупљања, одвоза и 

депоновања комуналног отпада, ако 
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територијално припада подручју на коме је 

ова комунална делатност уређена.  

Пружалац услуга може утврдити 

посебне тарифе у случајевима када основна 

тарифа не представља реално стање наплате 

трошкова.  

 

Члан 20. 

Корисници услуге сакупљања 

комуналног отпада дужни су да комунални 

отпад одлажу искључиво у посуде 

намењене за комунални отпад.  

У посуде за комунални отпад не сме 

се одлагати комунални отпад намењен за 

рециклажу, уколико је на датом подручју 

организовано одвојено сакупљање за ту 

врсту отпада.  

 

Члан 21. 

Корисници комуналне услуге 

сакупљања, одвоза и депоновања 

комуналног отпада сносе трошкове набавке 

посуда за одлагање отпада.  

Пружалац услуга одређује које 

врсте посуда за одлагање комуналног 

отпада ће бити коришћене за одређену 

категорију корисника и исте може 

набављати за рачун корисника.  

 

Члан 22. 

Пружалац услуга је дужан да 

послове сакупљања, одвоза и депоновања 

комуналног отпада обавља, на време и 

уредно, према утврђеном Програму, на који 

сагласност даје Скупштина општине.  

Програм из става 1. овог члана, 

такође садржи и опис територије на којој се 

прикупља комунални отпад, динамику 

пражњења посуда са комуналним отпадом и 

прикупљања других врста отпада, 

критеријуме и калкулацију трошкова за 

кориснике услуга, план и програм 

сакупљања секундарних сировина, односно 

примарне селекције отпада, локације 

рециклажних острва, евентуалне 

бенефиције за кориснике услуга који врше 

примарну селекцију отпада, спровођење 

едукације корисника и развојања јавне 

свести, врсте, начине, обухват и друга 

питања од значаја за управљање 

комуналним отпадом, а у циљу смањења 

количина комуналног отпада.  

 

 

  

Члан 23. 

Корисници услуге сакупљања 

комуналног отпада и дуга правна и физичка 

лица морају обезбедити несметани приступ 

посудама за комунални отпад, специјалним 

возилима Пружаоца услуга за управљање 

комуналним отпадом.  

 

Члан 24. 

Корисници услуге, као и Пружалац 

услуга морају поштовати принципе заштите 

животне средине и заштитити окружење од 

растурања отпада.  

Ради лакшег даљег третмана отпада 

Пружалац услуга је дужан да обезбеди да 

различите врсте отпада остану одвојене 

током транспорта.  

Отпад се транспортује у затвореном 

возилу, контејнеру или на други 

одговарајући начин како би се спречило 

расипање или испадање отпада приликом 

транспорта, утовара или истовара и како би 

се спречило загађење ваздуха, воде, 

земљишта и животне средине.  

У случају загађења насталог током 

транспорта Пружалац услуга је одговоран 

за чишћење и отклањање загађења 

подручја.  

 

Члан 25. 

Забрањено је бацати отпад било које 

категорије ван одређеног места, овом 

Одлуком, законом и прописима који 

уређују област управљања отпадом.  

У судове за комунални отпад није 

дозвољено бацати отпад који не спада у ту 

категорију отпада, односно не може се 

сматрати кућним отпадом, као што су: 

грађевински материјал, земља, шут, кабасти 

отпад, стари кућни намештај, електронски и 

електрични отпад и други отпад који се по 

Закону и каталогу отпада не сматра 

комуналним, односно кућним отпадом.  

 

Члан 26. 

Власници односно корисници 

пословних просторија (сталних и 

привремених објеката), као и организатори 

спортско-рекреативних, забавних и других 

јавних скупова морају обезбедити 

одговарајуће посуде за одлагање 

комуналног отпада који настаје обављањем 

делатности, као трајно или као привремено 

решење.  
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За отпад који се нађе на јавној 

површини ван посуда за одлагање отпада, у 

близини пословних просторија или на 

месту организовања активности из 

предходног става, сматраће се да припада 

привредним субјектима из става 1. овог 

члана.  

Привредни субјекти у потпуности 

сносе одговорност за настали отпад, као 

произвођачи отпада и сносе све трошкове 

уклањања таквог отпада.  

Угоститељска предузећа, 

самосталне угоститељске и трговинске 

радње прехране, дужни су да остатке хране 

и други биолошки отпад одлажу у посебне 

затворене посуде за отпатке или у ПВЦ 

вреће.  

Уколико Корисници услуга не 

поступају на начин из предходног става и 

тиме проузрокују непријатан мирис за 

околину, надлежни инспектор ће наложити 

уклањање истог. 

  

Члан 27. 

Депоније за поједине врста отпада, у 

складу са законом, одређује локална 

самоуправа.  

О уређивању и одржавању депонија из 

претходног става стара се предузеће коме 

су поверени ови послови.  

Ближе организовање и управљање 

депонијама из става 1. овог члана уређује се 

посебним актом.  

 

Члан 28. 

На подручју општине морају се 

одредити простори за: Трансфер станицу, 

прихват и манипулацију са грађевинским 

отпадом, компостирање, сакупљачку 

станицу и рециклажна острва.   

Простори за намене из става 1. овог 

члана се морају оградити како и да би се 

онемогућио приступ неовлашћеним лицима 

и животињама.  

Такође, на улазу у ове просторе 

мора се поставити табла од трајног 

материјала са неизбрисивим натписима, 

која садржи податке: назив простора, 

адреса предузећа које управља, радно 

време, забрањене и дозвољене врсте 

комуналног отпада и друге значајне 

информације.  

 

 

 

Члан 29. 

На територији општине врши се 

организована селекција отпадака, фазно, у 

складу са Програмом из члана 22. ове 

Одлуке.  

Сви Корисници услуга, на подручју 

на коме се врши селекција, дужни су да се 

укључе у организовани систем селекције 

отпада. 

  

Члан 30. 

Под селекцијом се подразумева 

сакупљање и одвајање отпадака по врсти, 

одлагање у посебне судове, одвожење и 

депоновање, односно продаја истог.  

Селекција се врши као примарна и 

секударна.  

Под примарном селекцијом 

отпадака, подразумева се одвајање отпадака 

непосредно на месту његовог настајања од 

стране Корисника услуга.  

Под секундарном селекцијом 

отпадака, подразумева се одвајање отпадака 

на за то предвиђеним местима, издвајањем 

секундарних сировина.  

 

Члан 31. 

Послове организовања селекције 

отпада, врши  пружалац услуга. .  

У складу са Законом ове послове 

могу обављати и овлашћени оператери за 

прикупљање појединих врста отпада.  

 

Члан 32. 

Пружалац услуга у оквиру 

Програма из из члана 22. став 1. ове Одлуке 

утврђују локације за постављање судова за 

селектоване отпатке, одређивање врсте, 

броја и типа судова, организовање и 

динамика прикупљања селектованог 

отпада, одвоз и његово депоновање, 

односно продаја, спровођење едукације 

Корисника услуга и друге неопходне радње 

у процесу селекције.  

 

Члан 33. 

Селектовани отпад се одлаже у 

посебне судове одговарајућих боја 

предвиђене Програмом из члана 22., став 1. 

ове Одлуке (контејнери, канте или кесе).  

Судове из предходног става 

набавља Пружалац услуга о трошку 

корисника.  

 

 



Службени гласник општине Рековац број 5/2015 

54 

Члан 34. 

Под секундарним сировинама у 

смислу ове Одлуке подразумева се 

селектовани комунални отпад и то: папир, 

картон и картонска амбалажа, пластика, 

«ПЕТ» амбалажа, метал, стакло и сл.  

 

Члан 35. 

За кориснике услуга који врше 

селекцију комуналног отпада, могу се 

утврдити посебне бенефиције. Врсту 

бенефиција, висину и начин примене, 

одредиће Пружалац услуга у оквиру 

Програма из члана 22. став 1. ове Одлуке.  

 

НАДЗОР  

 

Члан 36. 

Локална самоуправа, преко 

комуналних инспектора, врши 

инспекцијски надзор над спровођењем ове 

Одлуке, а на основу Закона о комуналним 

делатностима.  

Локална самоуправа врши надзор 

над радом Пружаоца услуга комуналне 

делатности.   

  

Члан 37. 

Комунални инспектор има право и 

дужност да у вршењу инспекцијског 

надзора:  

1. прегледа опште и појединачне акте, 

евиденције и другу документацију 

Пружаоца услуга и других правних и 

физичких лица;  

2. саслуша и узима изјаве од одговорних 

лица код Пружаоца услуга и других 

правних и физичких лица;  

3. прегледа објекте, постројења и уређаје за 

обављање комуналне делатности и 

пословне просторије ради прикупљања 

неопходних података;  

4. наложи решењем да се комунална 

делатност обавља на начин утврђен 

законом и прописима на основу закона;  

5. наложи решењем извршавање утврђених 

обавеза и предузимања мера за отклањање 

недостатака у обављању комуналне 

делатности;  

6. прегледа објекте, постројења, уређаје и 

опрему који служе коришћењу комуналне 

услуге, укључујући и оне које представљају 

унутрашње инсталације и припадају 

кориснику комуналне услуге;  

7. подноси захтев за покретање 

прекршајног поступка, односно пријаву за 

привредни преступ или кривично дело 

уколико оцени да је повредом прописа 

учињен прекршај, привредни преступ или 

кривично дело;  

8. наложи решењем уклањање ствари и 

других предмета са површина јавне намене 

ако су они ту остављени противно 

прописима;  

9. наложи решењем уклањање, односно 

премештање возила, као и постављање 

уређаја којима се спречава одвожење 

возила са површина јавне намене ако су 

остављена противно прописима;  

10. забрани решењем одлагање отпада на 

местима која нису одређена за ту намену;  

11. забрани решењем спаљивање отпада 

изван за то одређеног постројења;  

12. забрани решењем одлагање комуналног 

отпада ван за то одређених комуналних 

контејнера;  

13. забрани решењем одлагање комуналног 

отпада на местима која нису одређена као 

регистроване комуналне депоније;  

14. забрани решењем одлагање отпадног 

грађевинског материјала, земље и осталог 

грађевинског материјала ван за то одређене 

локације;  

15. забрани решењем одлагање отпада и 

отпадних материја у водотоке и на обале 

водотока;  

16. забрани решењем бацање горећих 

предмета у комуналне контејнере и корпе за 

отпад;  

17. забрани решењем уништавање 

комуналних објеката и опреме;  

18. забрани решењем уништавање зелених 

површина; 

19. изриче и наплаћује новчане мандатне 

казне по пропису јединице локалне 

самоуправе на лицу места, односно 

подноси, у складу са законом прекршајну 

пријаву, у случајевима када учинилац 

прекршаја не плати новчану казну изречену 

на лицу места; 

20. спроводи друге прописане мере и 

поступке управљања отпадом утврђене 

законом и подзаконским прописима.  

Комунални инспектор је дужан да 

узме у поступак пријаве правних и 

физичких лица у вези са пословима из 

надлежности комуналне инспекције и да у 

року од осам радних дана о резултатима 

поступка обавести подносиоца пријаве.  
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О сваком извршеном прегледу и 

радњама комунални инспектор саставља 

записник, у складу са законом.  

Записник се обавезно доставља 

Пружаоцу услуга комуналне делатности, 

односно другом правном или физичком 

лицу над чијим је пословањем, односно 

поступањем извршен увид.  

 

Члан 38. 

Пружалац услуга, као и друга 

правна и физичка лица дужни су да 

комуналном инспектору омогуће несметано 

обављање надзора, да му без одлагања 

ставе на увид и располагање потребну 

документацију и друге доказе и изјасне се о 

чињеницама које су од значаја за вршење 

надзора.  

 

Члан 39. 

Комунални инспектор у вршењу 

инспекцијског надзора, кад утврди да се 

омета вршење комуналне услуге или 

коришћење комуналних објеката 

остављањем возила, ствари и других 

предмета или на други начин, наредиће 

решењем кориснику, односно сопственику, 

ако је присутан, да одмах уклони те ствари, 

односно предмете, под претњом принудног 

извршења.  

Ако се лице из става 1. овог члана 

не налази на лицу места, комунални 

инспектор ће, без саслушања странке, 

донети решење којим ће наложити да се 

возила, ствари и други предмети уклоне у 

одређеном року, који се може одредити и на 

минуте.   

  Решење из става 2. овог члана лепи 

се на те ствари, односно предмете уз 

назначење дана и часа када је налепљено и 

тиме се сматра да је достављање извршено, 

а доцније оштећење, уништење или 

уклањање овог решења не утиче на 

ваљаност достављања.  

Ако лице из става 1. овог члана не 

поступи по датом налогу, комунални 

инспектор ће одредити постављање уређаја 

којим се спречава одвожење возила, 

односно одредиће да се возила, ствари и 

други предмети уклоне о трошку 

корисника, односно сопственика, на место 

које је за то одређено.  

Трошак из става 4. овог члана се 

утврђује посебним актом локалне 

самоуправе и може да обухвата трошкове 

поступка, одношења возила, ствари и 

другог предмета, лежарине и друге доспеле 

трошкове.  

Пружалац услуга комуналне 

делатности као поверилац доспелог 

потраживања у чијим се рукама налази 

дужниково возило, ствар и други предмет 

уклоњен по налогу надлежног органа, има 

право задржати га док му не буде 

исплаћено потраживање.  

Жалба против решења из ст. 1. и 2. 

овог члана не одлаже његово извршење.  

 

Члан 40. 

Ако комунални инспектор 

приликом вршења надзора утврди да 

пропис није примењен или да је неправило 

примењен, у року који не може бити дужи 

од 15 дана од дана извршеног надзора 

донеће решење о отклањању утврђене 

неправилности и одредиће рок за њено 

отклањање.  

На решење комуналног инспектора 

може се изјавити жалба Општинском већу у 

року од 15 дана од дана достављања 

решења, сем ако је законом друкчије 

предвиђено.  

О жалби веће одлучује у року од 30 

дана од дана пријема жалбе.  

Жалба не одлаже извршење решења 

комуналног инспектора.  

Решење Општинског већа је 

коначно у управном поступку и против 

њега се може покренути управни спор.  

 

Члан 41. 

Комунални инспектор у обављању 

послова сарађује са другим инспекцијским 

службама Републике Србије, у складу са 

законом.  

Сарадња из става 1. овог члана 

обухвата нарочито: међусобно 

обавештавање, размену информација, 

пружање непосредне помоћи и 

предузимање заједничких мера и 

активности од значаја за обављање послова 

комуналне инспекције.  

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Прекршај одговорног лица у јединици 

локалне самоуправе  
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Члан 42. 

Новчаном казном од 2.500 до 75.000 

динара казниће се за прекршај одговорно 

лице у  јединици локалне самоуправе 

уколико не поступи по решењу из члана 37. 

став 1. тач. 5) ове Одлуке.  

 

Прекршаји правног лица  

 

Члан 44. 

Новчаном казном од 50.000 до 

1.000.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако:  

1. не достави локалној самоуправи и 

Министарству податке из члана 9. ст. 2. и 3. 

ове Одлуке;  

2. користи комуналну услугу на начин 

супротан члану 10. став 2. ове Одлуке;  

3. не омогући комуналном инспектору 

несметано обављање надзора, односно 

преглед објеката, постројења и уређаја и 

пословних просторија ради прикупљања 

неопходних података;  

4. не уклони ствари и друге предмете са 

површина јавне намене ако су они ту 

остављени противно прописима;  

5. одлаже отпад на местима која нису 

одређена за ту намену;  

6. спаљује отпад изван за то одређеног 

постројења;  

7. не одлаже комунални отпад у за то 

одређене комуналне контејнере;  

8. одлаже комунални отпад на местима која 

нису одређена као регистроване комуналне 

депоније;  

9. одлаже отпад грађевинског материјала, 

земљу и грађевински материјал противно 

прописима;  

10. одлаже отпад и отпадне материје у 

водотоке и на обале водотока;  

11. не врши раздвајање комуналног отпада 

од осталих врста отпада који настају 

обављањем делатности;  

12. не врши раздвајање компоненти 

комуналног отпада ако је то организовано у 

оквиру комуналне делатности;  

13. не поступи по решењу комуналног 

инспектора којим је наређено извршавање 

утврђених обавеза и предузимања мера за 

отклањање недостатака.  

За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се и одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном од 2.500 до 75.000 

динара.  

 

Прекршаји предузетника  

Члан 45. 

Новчаном казном од 5.000 до 

250.000 динара казниће се за прекршај 

предузетник ако:  

1. користи комуналну услугу на начин 

супротан члану 10. став 2. ове Одлуке;  

2. не уклони ствари и друге предмете са 

површина јавне намене ако су они ту 

остављени противно прописима;  

3. одлаже отпад на местима која нису 

одређена за ту намену;  

4. спаљује отпад изван постројења 

одређеног за ту намену;  

5. не одлаже комунални отпад у за то 

одређене комуналне контејнере;  

6. одлаже комунални отпад противно 

прописима и на местима која нису одређена 

за ту намену;  

7. не врши раздвајање комуналног отпада 

од осталих врста отпада који настају 

обављањем делатности;  

8. не врши раздвајање компоненти 

комуналног отпада ако је то организовано у 

оквиру комуналне делатности;  

9. одлаже отпад грађевинског материјала, 

земљу и грађевински материјал противно 

прописима;  

10. одлаже отпад и отпадне материје у 

водотоке и на обале водотока;  

11. баца гореће предмете у комуналне 

контејнере;  

12. уништава комуналне објекте и опрему;  

13. не омогући инспектору обављање 

контроле и не поступи по решењу 

инспектора којим је наређено извршавање 

утврђених обавеза и предузимања мера за 

отклањање недостатака.  

   

Прекршаји физичког лица  

 

Члан 46. 

Новчаном казном од 2.500 до 75.000 

динара казниће се за прекршај физичко 

лице ако:  

1. користи комуналну услугу на начин 

супротан члану 10. став 2. ове Одлуке;  

2. не уклони ствари и друге предмете са 

површина јавне намене ако су они ту 

остављени противно прописима;  

3. одлаже отпад на местима која нису 

одређена за ту намену;  

4. спаљује отпад изван постројења 

одређеног за ту намену;  
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5. не одлаже комунални отпад у за то 

одређене комуналне контејнере;  

6. одлаже комунални отпад противно 

прописима и на местима која нису одређена 

као регистроване комуналне депоније;  

7. не врши раздвајање комуналног отпада 

од осталих врста отпада;  

8. не врши раздвајање компоненти 

комуналног отпада ако је то организовано у 

оквиру комуналне делатности;  

9. одлаже отпад грађевинског материјала, 

земљу и грађевински материјал противно 

прописима;  

10. одлаже отпад и отпадне материје у 

водотоке и на обале водотока;  

11. баца гореће предмете у комуналне 

контејнере;  

12. уништава комуналне објекте и опрему;  

13. не омогући инспектору обављање 

контроле и не поступи по решењу 

инспектора којим је наређено извршавање 

утврђених обавеза и предузимања мера за 

отклањање недостатака.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 47. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 352-42/15-01, дана: 12.06.2015. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                     

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

На основу члана 54. Закона о 

добробити животиња („Сл. гл. РС“, 41/09), 

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 26. 

седници одржаној дана 12.06.2015.  године, 

донела је 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М  

Контроле и смањења популације 

напуштених животиња на територији 

општине Рековац 

 

I 

 

 ДОНОСИ СЕ Програм контроле и 

смањења популације напуштених 

животиња на територији општине Рековац. 

 

I I  

 

 Изворни текст Програма контроле и 

смањења популације напуштених 

животиња на територији општине Рековац, 

саставни је део овог акта. 

 

I I I 

 

Програм контроле и смањења 

популације напуштених животиња на 

територији општине Рековац, ступа на 

снагу даном доношења, а овај акт објавиће 

се у Службеном гласнику општине Рековац. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 323-01/15-01 дана: 12.06.2015. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                        

Горан Ђорђевић с.р. 

 

     

                          

На основу члана 2. Закона о 

правобранилаштву ("Службени гласник РС" 

број 55/14), члана 20. тачка 27. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007), 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 26. 

седници одржаној дана 12.06.2015. године, 

донела је, 
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О  Д  Л  У  К  У 

о Општинском правобранилаштву 

општине Рековац 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђује се уређење, 

орагнизација и друга питања од значаја за 

рад Општинског правобранилаштва 

општине Рековац (у даљем тексту: 

Општинско правобранилаштво). 

 

Члан 2. 

 

 Општинско правобранилаштво је 

посебан орган општине који обавља 

послове правне заштите имовинских права 

и интереса општине Рековац. 

 Седиште Општинског 

правобранилаштва је у Рековцу, улица 

Светозара Марковића бр. 2. 

 

Члан 3. 

 

 Општинско правобранилаштво има 

печат округлог облика, пречника 45 мм, 

који садржи грб Републике Србије у 

средини, око којег је исписан текст: 

„Република Србија – Општина Рековац – 

Општинско правобранилаштво“ на српском 

језику ћириличним писмом. 

 Општинско правобранилаштво има 

штамбиљ правоугаоног облика који садржи 

текст: „Република Србија, Општинско 

правобранилаштво, Број, Датум, Рековац“ 

 

I I ДЕЛОКРУГ 

 

Члан 4. 

  

У обављању послова правне заштите 

имовинских права и интереса општине, 

Општинско правобранилаштво: 

1) у поступцима пред судовима, управним и 

другим надлежним органима заступа као 

законски заступник општину, њене органе и 

друга правна лица чије се финансирање 

обезбеђује из буџета, ради заштите 

имовинских права и интереса општине; 

2) прати и проучава правна питања од 

значаја за рад органа и правних лица која 

заступа, посебно у погледу заштите 

њихових имовинских права и интереса, као 

и питања у вези са применом закона и 

подзаконских аката која су, или могу бити, 

од значаја за предузимање било које правне 

радње органа и правног лица које заступа, 

посебно за спречавање штетних 

имовинскоправних и друштвено негативних 

последица по правна лица која заступа; 

3) даје правна мишљења приликом 

закључивања уговора које закључују правна 

лица које заступа, посебно уговора из 

области имовинскоправних односа и 

привредноправних уговора, у року који не 

може бити дужи од 30 дана; 

4)  даје правне савете свим органима 

општине које заступа; 

5) предузима заступање под истим 

условима као и адвокат када је прописано 

да је у одређеном поступку или за 

предузимање одређене радње у поступку 

обавезно заступање странке од стране 

адвоката. 

 

Члан 5. 

 

 Општинско правобранилаштво ће 

пре покретања поступка пред судом, 

органом управе или другим надлежним 

органом, односно у поступку одговора на 

тужбу, предлог или други акт којим је 

покренут поступак против заступаног 

субјекта, размотрити могућност 

споразумног решавања спорног односа, на 

своју иницијативу или на иницијативу 

супротне стране. 

 Општинско правобранилаштво је 

дужно да прибави сагласност Општинског 

већа пре закључења споразума о решавању 

спорног односа. 

 

Члан 6. 

 

 Када у истом поступку учествују 

као странке са супротстављеним 

интересима органи општине и друга правна 

лица која се финансирају из буџета 

општине, Општинско правобранилаштво ће 

заступати општину и њене органе. 

Када у истом поступку учествују као 

странке са супротстављеним интересима 

правна лица која се финансирају из буџета 

општине, Општинско правобранилаштво ће 

заступати странку која је иницирала 

покретање поступка. 
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Члан 7. 

 

 Органи општине и друга правна 

лица које заступа Општинско 

правобранилаштво дужни су да 

Општинском правобранилаштву 

благовремено достављају обавештења о 

правним стварима у којима је оно 

овлашћено да предузима правне радње и 

правна средства, као и да му на његов 

захтев достављају списе, обавештења и 

податке потребне за предузимање радњи за 

које је оно надлежно. 

 Ако услед непоштовања обавезе из 

става 1. овог члана наступи штета за 

општину и друго правно лице које заступа, 

Општинско правобранилаштво ће о томе 

обавестити Општинско веће, а од 

одговорног лица у том органу или правном 

лицу захтеваће накнаду причињене штете. 

Члан 8. 

 

 На питања у вези са радом 

Општинског правобранилаштва која нису 

уређена овом одлуком сходно се примењују 

одредбе Закона о правобранилаштву 

(„Службени гласник Републике Србије“, 

број 55/14) које се односе на Државно 

правобранилаштво. 

 

I I I  ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 

 

Члан 9. 

 

Функцију Општинског правобранилаштва 

обавља општински правобранилац, у складу 

са Уставом Републике Србије, законом, 

овом одлуком и другим општим правним 

актима. 

  

Члан 10. 

 

 Општинског правобраниоца 

поставља Општинско веће на предлог 

председника општине, на период од пет 

година. Исто лице може бити поново 

постављено на исти период. 

 За општинског правобраниоца може 

бити постављен држављанин Републике 

Србије који испуњава опште услове за рад у 

државним органима, који је завршио 

правни факултет, положио правосудни 

испит, достојан је правобранилачке 

функције и има најмање десет године 

радног искуства у правној струци после 

положеног правосудног испита. 

 

 

Члан 11. 

 

 Општински правобранилац 

одговара Општинском већу за свој рад и 

рад Општинског правобранилаштва. 

 Општински правобранилац 

најкасније  до 31. марта текуће године 

подноси Општинском већу извештај о раду 

Општинског правобранилаштва за 

претходну годину. 

 

Члан 12. 

 

Општински правобранилац доставља 

извештаје о поступању у појединим 

предметима Општинском већу, као и 

субјектима које заступа, на њихов захтев. 

Ако оцени на основу извештаја или на 

предлог субјекта из става 1. овог члана да 

постоје недостаци у раду општинског 

правобраниоца, Општинско веће може 

наложити мере за отклањање недостатака и 

одредити рок за поступање по мерама, као и 

поднети предлог за покретање 

дисциплинског и другог поступка. 

 

Члан 13.  

 

 Општински правобранилац доноси 

акт о унутрашњем уређењу и 

систематизацији Општинског 

правобранилаштва уз сагласност 

Општинског већа. 

 

Члан 14. 

 

Административне, рачуноводствене, 

информатичке и друге пратеће послове од 

значаја за рад  Општинског 

правобранилашта обављају одговарајући 

општински органи управе и службе. 

 

 

I V  РАДНИ ОДНОСИ 

 

Члан 15. 

 

Општински правобранилац остварује права 

из радног односа у складу са прописима 

који уређују положај службеника 
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општинске управе, ако овом одлуком није 

друкчије одређено. 

 

 

V  СРЕДСТВА 

 

Члан 16. 

 

 Средства за рад Општинског 

правобранилаштва обезбеђују се у буџету 

општине. 

 Приходи које Општинско 

правобранилаштво оствари у пословима 

заступања представљају приход буџета 

општине. 

 

 

V I  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке Општинско 

јавно правобранилаштво наставља са радом 

као Општинско правобранилаштво.  

Општинско веће поставља општинског 

правобраниоца у року од 90 дана од дана 

ступања ове одлуке на снагу. 

 Постављењем општинског 

правобраниоца у складу са овом одлуком, 

престаје положај општинском јавном 

правобраниоцу. 

 Општински јавни правобранилац 

који не буде постављен за општинског 

правобраниоца  у складу са овом одлуком 

или распоређен на друго радно место у 

смислу прописа о службеницима 

општинске управе, има права утврђена 

прописима за службенике општинске 

управе. 

 

Члан 18. 

 

 Одредбе прописа којима је одређена 

надлежност Општинског јавног 

правобранилаштва или општинског јавног 

правобраниоца за предузимање одређених 

радњи и вршење одређених послова, или 

којима је прописана обавеза неког 

општинског органа или другог правног 

лица према Општинском јавном 

правобранилаштву или према општинском 

јавном правобраниоцу, примењују се и на 

Општинско правобранилаштво. 

 

 

Члан 19. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 7-01/15-01, дана: 12.06.2015. 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 20. Статута 

Туристичке организације општине Рековац 

(„Службени гласник општине Рековац“, бр. 

01/2013), члана 36. став 1. Статута општине 

Рековац («Службени гласник општине 

Рековац» бр. 46/08 и 50/08) и члана 103. 

Пословника Скупштине општине Рековац 

(«Службени гласник општине Рековац» бр. 

47/08 и 54/09), Скупштина општине 

Рековац на 26. седници одржаној дана 

12.06.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o разрешењу вршиоца дужности 

директора Туристичке организације 

општине Рековац 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Ненад 

Филиповић из Рековца, вршилац дужности 

директора Туристичке организације 

општине Рековац. 

 

I I 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и  објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-37/15-01, дана: 12.06.2015.  год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» 129/07), члана 17. Статута 

Туристичке организације општине Рековац 

(«Службени гласник општине Рековац» бр. 

01/13), и члана 103. Пословника Скупштине 

општине Рековац («Службени гласник 

општине Рековац» бр. 47/08 и 54/09), 

Скупштина општине Рековац на 26. 

седници одржаној дана  12.06.2015. године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o именовању директора Туристичке 

организације општине Рековац 

 

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Сузана Миленковић 

из Крагујевца, ул. Марије Кири бр.2 за 

директора Туристичке организације 

општине Рековац, на период од четири 

године. 

 

I I 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и  објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Управни одбор Туристичке 

организације општине Рековац по 

спроведеном конкурсу донео је Одлуку о 

избору кандидата Сузане Миленковић из 

Крагујевца за директора установе и 

доставио предлог оснивачу Скупштини 

општине Рековац за именовање исте на 

функцију директора. 

 Разматрајући предлог за именовање 

директора, Скупштина општине Рековац 

донела је Решење као у диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-38/15-01, дана: 12.06.2015. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                     

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи («Сл. 

гл. РС», бр.129/07), члана 36. став 1. 

тачка 9. Статута Општине Рековац («Сл. 

гл. општине Рековац», бр. 46/08 и 50/08) 

и члана 103. Пословника Скупштине 

општине Рековац («Сл. гласник 

општине Рековац», бр. 47/08 и 54/09), 

Скупштина општина Рековац на 26. 

седници одржаној дана 12.06.2015. 

године, донела је 

 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o разрешењу члана Управног одбора 

Туристичке организације општине 

Рековац 

 

 

I 

 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Сузана 

Миленковић из Велике Крушевице, 

члан Управног одбора Туристичке 

организације општине Рековац на лични 

захтев, подношењем оставке. 

 

I I 

 

 
Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и  објавиће се у 

Службеном гласнику општине Рековац.  

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-35/15-01, дана: 12.06.2015. 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), 

Скупштина општине Рековац на 26. 

седници одржаној дана 12.06.2015. 

године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О давању сагласности на нови 

Ценовник комуналних услуга ЈП 

„Главеја“ Рековац   

 

 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на нови Ценовник 

комуналних ЈП „Главеја“ Рековац.   

   

I I 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 352-41/2015-01 дана: 12.06.2015. год. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                    

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 19. Закона о 

јавној својини (“Сл. гл. РС”, бр. 

72/11…105/14), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гл. РС» 

бр.129/07), члана 36. Статута општине 

Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр. 

46/08 и 50/08) и члана 103. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Сл. гл. 

општине Рековац» бр. 47/08 и 54/09), 

Скупштина општине Рековац на 26. 

седници одржаној дана 12.06.2015. 

године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о уступању на коришћење КП бр. 

1307/1 и 1308 КО Превешт д.о.о. 

Каменолому „Драча“ ради 

експлоатације минералних сировина  

 

 

I 

 

 Уступа се на коришћење КП бр. 

1307/1 и 1308 КО Превешт д.о.о. 

Каменолому „Драча“ ради 

експлоатације минералних сировина у 

лежишту „Драча“ до 31.12.2015. године. 

 

I I 

 

У случају промене власништва 

капитала д.о.о. Каменолома „Драча“ 

чији је оснивач Општина Рековац, 

даном почетка поступка промене 

власништва капитала д.о.о. Каменолома 

„Драча“, ова одлука престаје да важи. 

 

I I I  

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 310-01/15-01, дана: 12.06.2015. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                             

Горан Ђорђевић с.р.  
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На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07), 

члана 39. став 1. тачка 6. Закона о 

јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, број 119/12), члана 36. став 

1. тачка 9. Статута општине Рековац 

(„Службени гласник општине Рековац“ 

број 46/08 и 50/08), Скупштина општине 

Рековац, на 26. седници одржаној дана 

12.06.2015. године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора Јавног 

комуналног предузећа „Мермер“ ЈП 

Рековац 

  

 

I 

 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Богољуб 

Радовановић, дипломирани инжењер 

водопривреде из Рековца, директор 

Јавног комуналног предузећа „Мермер“ 

ЈП Рековац. 

 

 

I I 

 

 

Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Рековац“.  

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-39/2015-01, дана: 12.06.2015. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                               

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 64. став 3. 

Закона о пољопривредном земљишту 

(«Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 

41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини («Сл. гласник општине 

Рековац» број 01/15), председник 

општине Рековац је дана 16.06.2015. 

године, донео 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ 

ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

У ОПШТИНИ Рековац 

и расписује  

 

 

 

 

О Г Л А С 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  

ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

 

I 

 

- Предмет јавног надметања - 

 

 

 

1.  Расписује се оглас за прикупљање 

писаних понуда за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини у Општини Рековац у следећим 

катастарским општинама: 
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КО 
Број јавног 

надметања 

Површин

а (ха, 

ари, м
2
) 

Почетна 

цена 
Депозит 30% Период 

закупа 

(дин/ха) (дин) 

Баре 1 0,4703 8.000 1.140,00 3 

Белушић 2 4,8026 10.000 14.410,00 3 

Беочић 4 16,8604 12.000 60.700,00 3 

Беочић 5 2,8521 10.000 8.660,00 3 

Беочић 6 3,7026 10.000 14.830,00 3 

Вукмановац 10 0,4721 12.000 1.700,00 3 

Доброселица 11 11,1536 6.000 21.090,00 3 

Драгово 12 3,4285 10.000 10.280,00 3 

Жупањевац 13 1,2763 10.000 4.470,00 3 

Кал.Прњавор 15 19,2750 9.000 54.610,00 3 

Кал.Прњавор 16 12,0777 10.000 125.600,00 3 

Калудра 17 5,1734 8.000 12.420,00 3 

Комаране 18 3,8326 8.000 9.200,00 3 

Лепојевић 20 0,5653 12.000 2.040,00 3 

Мотрић 23 1,2254 8.000 2.950,00 3 

Надрље 24 23,1159 7.000 67.610,00 3 

Опарић 25 1,7691 12.000 6.370,00 3 

Превешт 26 0,3775 8.000 910,00 3 

Рабеновац 27 2,0364 10.000 6.080,00 3 

Ратковић 28 17,2208 8.000 41.330,00 3 

Рековац 29 15,1962 12.000 67.110,00 3 

Рековац 30 0,2244 12.000 810,00 3 

Секурич 32 4,0603 10.000 21.070,00 3 

Секурич 33 2,2905 10.000 6.880,00 40 

Сибница 35 6,6434 8.000 16.300,00 3 

Сиљевица 37 13,1253 7.000 31.890,00 3 

Цикот 40 7,6624 8.000 19.220,00 3 

Шљивица 42 5,5411 7.000 11.640,00 3 

  186,4312    
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На пољопривредном земљишту 

које је предмет јавног надметања које се 

даје у закуп на пeриод закупа од 40 

година могу се вршити инвестициона 

улагања, подизање винограда, уз 

сагласност Министарству 

пољопривреде и заштите животне 

средине, уколико није предмет 

реституције по Закону о враћању 

имовине црквама и верским 

заједницама („Службени гласник РС“ 

број 46/2006) и Закона о враћању 

одузете имовине и обештећењу 

(„Службени гласник РС“ број 72/2011).   

 

 

2. Увид у документацију: графички 

преглед катастарских парцела по 

катастарским општинама и списак 

парцела по формираним јавним 

надметањима (комплексима), која су 

предмет издавања у закуп, може се 

извршити у згради Општине Рековац, у 

канцеларији бр. 12 сваког радног дана 

од 8 до 14 часова.  

Контакт особа Александар Ристић, тел. 

035/8411-171. 

 

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у 

виђеном стању и закупац се не може 

позивати на његове физичке недостатке. 

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, 

које се даје у закуп може се извршити: 

 

- за све  КО дана 03.07.2015. 

године са почетком у 9 часова 

 

5. Уколико након расписивања Огласа 

за јавно надметање за закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини дође до промена површине из 

огласа по било ком законском основу, 

даљи поступак давања пољопривредног 

земљишта у закуп ће се спровести само 

за тако утврђену површину земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу 

закупа пољопривривредног земљишта 

у државној својини сносиће лице које 

добије то земљиште у закуп. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у 

закуп искључиво за пољопривредну 

производњу, не може се користити у 

друге сврхе. 

8. Земљиште из овог огласа не може се 

давати у подзакуп.                                            

 

I I 

– Услови за пријављивање на јавно 

надметање- 

 

1. Право учешћа у јавном надметању за 

давање у закуп пољопривредног 

земљишта у држaвној својини има: 

-правно и физичко лице које је уписано 

у Регистар пољопривредних 

газдинстава и има активан статус. 

2. Испуњеност услова за пријављивање 

на јавно надметање понуђач доказује  

следећом документацијом:  

- фотокопијом  личне карте или 

очитаном личном картом за личне карте 

са чипом за физичка лица, односно, 

фотокопијом извода из привредног 

регистра (не старији од шест месеци до 

дана објављивања огласа) за правна 

лица 

- фотокопијом потврде о активном 

статусу у Регистру пољопривредних 

газдинстава из текуће године. 

- за јавно надметање која је оглашено на 

период од  40 година елаборат за 

подизање винограда, који садрже кратак 

опис инвестиције, врсту, сортимент, 

динамику радова и предмер и 

предрачун радова.          

 3. Понуђачи су дужни да пре почетка 

јавног надметања доставе  оригинале 

докумената из тачке 2. овог одељка на 

увид  Комисији за спровођење поступка 

јавног надметања. Најповољнији 

понуђач је дужан да након закључења 

записника са јавног надметања, преда 

оригинале докумената из тачке 2. овог 

одељка Комисији за спровођење 

поступка јавног надметања. 

4. Понуђачи који уз пријаву доставе 

оригинал или оверену фотокопију 
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документације из тачке 2. овог одељака 

не морају да присуствују јавном 

надметању. 

5. Овлашћени представник понуђача 

дужан је да достави оверено пуномоћје 

од стране надлежног органа Комисији 

за спровођење поступка јавног 

надметања пре почетка јавног 

надметања. Овлашћени представник 

може заступати само једног понуђача на 

јавном надметању . 

6. Понуђачи су дужни да заједно са 

пријавом за јавно надметање доставе 

доказ о уплати депозита у тачном 

динарском износу наведеном у табели 

из тачке I овог огласа, за свако јавно 

надметање појединачно, на рачун 

Општинске управе 840-742351843-94 са 

позивом на број 25-089. 

7. Свим понуђачима, осим 

најповољнијем, уплаћени депозит ће се 

вратити  након јавног надметања. 

Најповољнијем понуђачу депозит ће 

бити урачунат у годишњу закупнину. У 

случају да најповољнији понуђач 

одустане од своје понуде депозит се не 

враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу 

који је одлуком Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања удаљен са 

јавног надметања због нaрушaвaња рeда 

и дисциплине 

8. Уколико понуђена цена прелази 

двоструки износ почетне цене, потребно 

је да најповољнији понуђач, након 

отварања понуда, у току надметања, 

допуни депозит до 50% понуђене цене.  

9. Јавнo надметање ће се одржати 

уколико буде благовремено достављена 

најмање  једна пријава. 

10. Право учешћа у јавном надметању 

за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини у првом и 

другом кругу немају правна и физичка 

лица која нису испунила све обавезе из 

ранијих или текућих уговора о закупу 

пољопривредног земљишта у државној 

својини као и она која су извршила 

ометање поседа пољопривредног 

земљишта или која су нарушавала 

несметано одвијање било ког дела 

поступка јавног надметања приликом 

давања пољопривредног земљишта у 

државној својини у закуп. 

                              

I I I 

– Документација за пријављивање на 

јавно надметање – 

  

 формулар за пријављивање 

(попуњен у целости и потписан)  

 доказ о уплати депозита 

 лична карта за физичка лица, 

односно, извод из привредног 

регистра (не старији од шест месеци 

до дана објављивања огласа) за 

правна лица  

 потврда о активном статусу у 

Регистру пољопривредних 

газдинстава из текуће године 

 елаборат за подизање винограда за 

јавно надметање оглашено на 40 

година 

 

Формулар пријаве и адресиране 

коверте, односно штампане налепнице 

са адресом општине, се могу преузети 

сваког радног дана на писарници 

Општине Рековац. Потребно је да се 

понуђач благовремено упозна са 

саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у 

запечаћеној коверти на којој мора да 

пише: 

На предњој страни: 

 

 Адреса: Општина Рековац, улица и 

број:  Светозара Марковића бр 2., 

Комисији за спровођење поступка 

давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини 

 Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ 

ОТВАРАТИ 

 Број јавног надметања ____ (навести 

и КО) 

На задњој страни: 

 име и презиме/назив и адреса 

понуђача 

Заједно са пријавом на оглас доставља 

се наведена документација. 
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I V 

– Рок за подношење пријаве - 

 

Рок за подношење документације за 

пријављивање је до 10:00 сати, дана 

10.07.2015. године. Благовременим ће се 

сматрати све пријаве које стигну у 

писарницу Општинске управе Општине 

Рековац до наведеног рока, без обзира 

на начин достављања. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве 

неће се разматрати. 

 

V 

– Јавно надметање - 

 

Јавно надметање за давање у закуп 

земљишта из тачке I. овог Огласа 

одржаће се у згради Општине Рековац, 

улица и број: Светозара Марковића, бр 

2., и то: 

 

-  за све  КО дана 10.07.2015. 

године са почетком у 12 часова 

 

VI 

- Плаћање закупнине - 

 

 Закупнина ће бити прерачуната у 

евре по средњем курсу Народне банке 

Србије на дан јавног надметања.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској 

противвредности по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан уплате. 

 

VII 

– Средства обезбеђења плаћања - 

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у 

року од 30 (најкраће 10, најдуже 90 

дана) дана од правоснажности одлуке 

достави доказ о уплати закупнине у 

износу утврђеном правоснажном 

одлуком о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини, умањеном за износ уплаћеног 

депозита, које ће доставити 

Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине преко Општинске 

управе Општине Рековац. 

 За уговоре чији је рок трајања дужи од 

једне године закупац плаћа закупнину 

најкасније до 30. септембра за сваку 

наредну годину закупа, а уз уплатницу 

за прву годину закупа доставља и : 

 

 гаранцију пословне банке у висини 

годишње закупнине 

пољопривредног земљишта или 

 уговор о јемству јемца (правно лице) 

или 

 доказ о уплати депозита у висини 

једне годишње закупнине као 

средство обезбеђења плаћања 

закупнине, а који ће се у случају 

редовног плаћања рачунати као 

плаћена закупнина за последњу 

годину закупа 

 

Уколико закупац не достави уплату из 

става 2. ове тачке уговор о закупу се 

раскида а закупнина ће бити наплаћена 

из средстава обезбеђења наплате.  

 

 

Ову одлуку објавити у службеном 

гласилу јединице локалне самоуправе 

„Службени гласник општине Рековац“, 

на огласној табли Општинске управе 

Рековац и месним канцеларијама, и на 

веб страни, с тим што ће се рок за 

подношење пријава рачунати од дана 

објављивања у службеном гласилу 

јединице локалне самоуправе 

„Службеном гласнику општину 

Рековац“. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РЕКОВАЦ 
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