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СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК  
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

   Година 10.                                          12.  новембар  2013.  године                                                      Број 6. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 2.  Закона 
о локалној самоуправи  (“Службени 
гласник РС”, број 129/2007), члана 43. 
Закона о буџетском систему (“Службени 
гласник  РС”, број 54/09….62/13), 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 12. 
седници одржаној дана 04.11.2013. године 
донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2013. 

ГОДИНУ 
 

 
 
I OПШТИ ДЕO 
 

Члан 1. 
У одлуци о буџету општине Рековац за 
2013. годину члан 1. мења се и гласи: 
 

,,  Члан 1.'' 
Укупни приходи и  примања буџета 
општине Рековац за 2013. годину (рачун 
извршења буџета-буџетска средства и 
примања од продаје финансијске имовине и 
задуживања)утврђују се у износу од 

393.207.000,00 динара и средства од 
прихода и додатних активности директних 
и индиректних корисника буџета у износу 
од 15.655.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
Члан 2. мења се и гласи: 

 
,, Члан 2.'' 

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

 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  
               РАСХОДА И ИЗДАТАКА                                                                                    у динарима       
Укупни приходи и примања остварени                                                                     402.362.000,00 
по основу продаје нефинансијске имовине                  
-буџетска средства                                                                                                           386.707.000,00                                              
-сопствени приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине (кл.8)                                                                                          15.655.000,00 
Укупни расходи и издаци за набавку  
нефинансијске имовине (4+5)                                                                                      401.862.000,00                                                  
-текући буџетски расходи и издаци                                                                               386.207.000,00                                                  
-расходи и издаци из сопствених прихода и 
примања од продаје нефинансијске имовине                                                                 15.655.000,00 
Буџетски суфицит/дефицит (кл.7+8)-(кл.4-5)                                                                       500.000 
Издаци за набавку финансијске имовине (62)                                                                                0,00 
Примања од продаје финансисјке имовине (катег.                                                                        0,00 
92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)   
Укупан фискални суфицит   (7+8)-(4+5)+(92-62)                                                                 500.000                                           
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Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА                                                                                          у динарима 
Примања од продаје финансијске имовине (конта                                                           2.000.000,00 
9211,9221,9219,9227,9228) 
Примања од задуживања (кат. 91)                                                                                      4.500.000,00 
Неутрошена средства из претходних година                                    
Издаци за отплату глсвнице дуга (61)                                                                               7.000.000,00 
Издаци за набавку фин.имовине која није у циљу 
спровођења јавних политика (део 62)                                                      
Нето финансирање                                                                                                                   -500.000 
 
 

Члан 3. 
Члан 3. мења се и гласи: 

 
                                                       ,, Члан 3.'' 
          Приходи и примања буџета , по изворима, планирају се у следећим износима: 
 

Економ 
клас.              

Извори прихода  и  примања Буџетска 
средства и 

примања (кл 
9) 

Сопствени 
приходи и 
приходи од 

осталих 
нивоа власти 

1 2 3  
700000  I. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 386.707.000 15.655.000 
711000 Порези на доходак,добит и капиталне добитке 57.700.000  
711110 Порез на зaрaде 45.000.000  
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 5.000.000  
711140 Порез на приходе од имовине 2.600.000  
711160 Порез на приходе од осигурања лица 50.000  

   711180 Самодоприноси   50.000  
  711190   Порез на друге приходе   5.000.000  
  713000 Порези на имовину 15.800.000  
  713120 Порез на имовину 9.500.000  
  713310 Порез на наслеђе и поклон 1.300.000  
  713420 Порез на капиталне трансакције 5.000.000  
  714000 Порез на добра и услуге 7.200.000  
  714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 7.000.000  
  714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 100.000  
  714560 Општинске накнаде     100.000  
   716000 Други порези 5.000.000  
   716110 Комуналне такса на фирму   5.000.000  
   733000  Трансфери од др. Нивоа власти   282.000.000        13.365.000 
   733150 Текући трансфери  од др. Нивоа власти у корист 

нивоа општине  
250.000.000 13.365.000 

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

32.000.000  

   741000 Приходи од имовине 5.807.000                                
   741150 Камате на средства буџета општине 210.000  
   741510 Накнада за коришћење природних добара 300.000  
   741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног 

земљишта 
1.000.000  

   741530 Накнада за коришћење град. грађ. Земљишта 5.000.000  
   741560 Kоришћење ваздухопловног простора 297.000  
   742000 Продаја добара и услуга 3.900.000 2.290.000 
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    742150 Приходи од продаје добара и услуга 500.000 2.290.000 
    742250 Таксе у корист нивоа општине 400.000  
    742350 Приходи које својом дел. Оств.орг.и орган. Општ. 3.000.000  
     743000     Новчане казне и одузета имовинска корист 2.000.000                      
     743320 Приходи од новч.казни за прекрш у корист нивоа 

републике 
1.300.000  

     743350 Приходи од новч.казни за прекрш. 700.000  
     744000 Добровољни трансфери од физ.и правних лица 2.300.000  
     744150 Текући добр.тр.од. физ. И правних лица 2.300.000  
     745000 Мешовити и неодређени приходи 2.500.000                              
     745150 Мешовити и неодређ.приходи у корист нивоа 

општине  
2.500.000  

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

из претходне године 
1.000.000  

     772100 Меморамдумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године 

1.000.000  

     900000 II.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ  
ИМОВИНЕ 

6.500.000  

     911000 Примања од домаћих задуживања 4.500.000  
     911450 Примања од задуживања од посл.банака  у земљи у 

кор.нив.општ. 
4.500.000  

     921000 Примања од продаје дом.фин.имов.                          
2.000.000 

 

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

2.000.000  

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I + II) 393.207.000 15.655.000 
 

Члан 4. 
Члан 5. мења се и гласи: 

 
                                                    ,, Члан 5.'' 

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

Еконо. 
класиф. 

 Врста расхода Средства из 
буџета 

Сред. из 
сопств .и ост 
.извора 

Укупна  средств. 

 400000    ТЕКУЋИ РАСХОДИ 383.557.000 15.655.000 399.212.000 
 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 42.400.000  42.400.000 
 411 Плате, додaци и накнаде 

запослених 
33.450.000  33.450.000 

 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

5.860.000  5.860.000 

 413 Накнаде у натури    
 414 Социјална давања запосленима 1.060.000  1.060.000 
 415 Накнаде трошкова за запослене  1.630.000  1.630.000 
 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
400.000  400.000 

 420000   КОРИШЋЕЊЕ УСЛ. И РОБА 27.010.000 1.000.000 28.010.000 
 421 Стални трошкови 6.440.000  6.440.000 
 422 Трошкови путовања 770.000  770.000 
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 423 Услуге по уговору 10.300.000  10.300.000 
 424 Специјализоване услуге 3.200.000 1.000.000 4.200.000 
 425 Текуће поправке и одржавање  800.000  800.000  

 
 

 426 Материјал 5.500.000  5.500.000 
440000 ОТПЛАТА КАМАТА И 

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

3.000.000  3.000.000 

 441 Отплата домаћих камата  1.500.000  1.500.000 
 444 Пратећи трошкови задуживања 1.500.000  1.500.000 
 450000 СУБВЕНЦИЈЕ 56.500.000  56.500.000 
 451  Субвенције јавним нефина. 

предузећима и организац.   
56.500.000  56.500.000 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И  
ТРАНСФЕР   

63.100.000  63.100.000 

463 Трансфери ост. нивоима власти 63.100.000  63.100.000 
470000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
10.400.000  10.400.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

10.400.000  10.400.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 11.912.650  11.912.650 
481 Дотац. невлад. организација 5.852.650.  5.852.650. 
482 Порези, обавезне таксе и казне  160.000  160.000 
483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова  
2.000.000  2.000.000 

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

3.900.000  3.900.000 

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА 

169.234.350 14.655.000 183.889.350 

494 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 124.287.000 12.005.000 136.292.000 
4941 Расходи за запослене 39.242.000 2.100.000 41.342.000 
49411 Плате, додаци и накнаде 

запослених 
31.647.000 1.000.000 32.647.000 

49412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

5.865.000 200.000 6.065.000 

49413 Накнаде у натури 150.000 300.000 450.000 
49414 Социјална давања запосленима 490.000 300.000 790.000 
49415 Накнаде трошкова за запослене 990.000 300.000 1.290.000 
49416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
100.000  100.000 

4942 Коришћење услуга и роба 71.020.000 8.905.000 79.925.000 
49421 Стални трошкови 4.580.000 1.525.000 6.105.000 
49422 Трошкови путовања 650.000 215.000 865.000 
49423 Услуге по уговору 5.720.000 870.000 6.590.000 
49424 Специјализоване услуге 47.660.000 3.715.000 51.375.000 
49425 Текуће поправке и одржавање 2.260.000 500.000 2.760.000 
49426 Материјал 10.150.000 2.080.000 12.230.000 
4945 Субвенције 9.900.000 1.000.000 10.900.000 
49451 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 
организацијама 

9.900.000 1.000.000 10.900.000 

4948 Остали расходи 3.625.000  3.625.000 
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4950 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН.ИМОВ. 38.790.000 2.650.000  
4951 Основна средства 35.590.000 2.650.000 38.240.000 
49511                                                                                                                                                                                                                                                           Зграде и грађевински објекти 28.800.000 2.100.000 30.900.000 
49512 Машине и опрема 6.610.000 510.000 7.120.000 
494515 Нематеријална имовина 180.000 40.000 220.000 
4954 Природна имовина. 3.200.000  3.200.000 
495411 Земљиште 3.200.000  3.200.000 
499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 6.157.300  6.157.300 
500000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИН. ИМОВ. 2.650.000  2.650.000 
510000 Основна средства 1.650.000  1.650.000 
511 Зграде и грађевински објекти    
512 Машине и опрема 1.600.000  1.600.000 
513 Остала некретнине и опрема    
515 Нематеријална имовина 50.000  50.000 
540000 Природна имовина 1.000.000  1.000.000 
541 Земљиште 1.000.000  1.000.000 
600000 ИЗД.ЗА ОТПЛ.ГЛ.И 

НАБ.НЕФ.ИМОВИНЕ 
7.000.000  7.000.000 

610000 ОТПЛ.ГЛАВНИЦЕ 7.000.000  7.000.000 
611 Отпл.гл.дом.кредиторима 7.000.000  7.000.000 
 

УКУПНИ РАСХОДИ И  
ИЗДАЦИ 

393.207.000 15.655.000 408.862.000 

             
Члан 5. 

Члан 6. мења се и гласи: 
                                                    ,, Члан 6.'' 
Приходи и примања и расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:  
 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (рачун извршења буџета-буџетска средства) УТВРЂЕНИ 
СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА: 
 

Опис Шифра 
економске 

класификације 

План 

1 2 3 
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И  ПРИМАЊА (7+8)  386.707.000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 386.707.000 
1. Порески приходи 71 85.700.000 
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 57.700.000 
1.2. Порез на фонд зарада 712  
1.3. Порез на имовину* 713 15.800.000 
1.4. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 7.200.000 
1.5. Порез на међународну трговину и трансакције (царина) 715  
1.6. Остали порески приходи 716+719 5.000.000 
2. Непорески приходи, од чега 74 17.507.000 
- приходи од игара на срећу 7141  
- наплаћене камате 7411  
2.1. Приходи из буџета 79  
3. Меморамдумске ставке за рефундацију расхода  771 +772 1.500.000 
4. Донације 731+732  
5. Трансфери 733 282.000.000 
6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8  
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА (рачун извршења буџета, без сопствених прихода) 
УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА: 
 
 

                          Опис Шифра 
економске 
класификације 

     План 

II УКУПНИ РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ (4+5) 4+5 386.207.000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 383.557.000 
1. Расходи за запослене 41 42.400.000 
2. Коришћење роба и услуга 42 27.010.000 
3. Отплата камата 44 3.000.000 
4. Субвенције 45 56.000.000 
5. Права из социјалног осигурања 47 10.400.000 
6. Остали расходи у чему: 48+49 181.047.000 

- Средства резерви   
 7. Трансфери 463 63.100.000 
8. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 2.650.000 
9. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 6 7.000.0000 

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

                       Опис Шифра економске 
класификације 

        План 

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

  

1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине 

92 2.000.000 

2. Задуживање 91 4.500.000 
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 4.500.000 
2.2. Задуживање код страних кредитора 912  
3. Отплата дуга 61 7.000.000 
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 7.000.000 
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612  
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613  
4.Набавка финансијске имовине 6211  

 
 

Члан 6. 
 

Члан 7. мења се и гласи: 
 
                                                    ,, Члан 7.'' 
 
 
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013,2014 и 2015. Годину исказују се у 
следећем прегледу:                          



7 

 
 
СД
К 

 
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015 

 
 

  
Табела 3а 

 
Укупно сви пројекти: 

     

 
 
Р.б
р. 

 
Назив капиталног пројекта 
 

 
 
Кон
то 3 
нив
о 

 
 

Опис 
конта 

 
 
Из
вор 

 
 
Опис извора 

 
 
Буџет 
2012 

 
 
2013 

 
 
2014 

 
 
2015 

 
 
Након 
2015 

 
0 

 
1 

 
2 

 
2а 

 
3 

 
3а 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
 
1 

Пројекат водоснабдевања у 
насељеним местима 
општине Рековац 
281.764.709дин. (2.491.751 
Еур  ): Изградња маг. 
Цевовода за нас. Места 
Течић, Рабеновац, 
Вукмановац, Лоћика, 
В.Крушевица 
155.197.987дин.(1.372.474 
Еур.); Изг.резервоара 
В.Крушевица 
43.594.216дин. (385.520 
Еур ); Изг.маг.цевовода 
Опарић 21.389.910 
дин.(189.159 Еур.) ; Изгр. 
Маг.цевовода Лепојевић 
18.802.776 
дин.(166.280Еур) 
Изгр.маг.цевовода Драгово  

511 Зграде и 
грађ. 
објекти 

01 
 
07 
 
 
 
 
 
18 

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

 3.500.000 
 
 
2,000.000 
 
 
 
 
 
7.500.000 
 
 
3.500.000 

8.500.000 
 
 
56.352.940 
 
 
 
 
 
28.176.470 

8.500.000 
 
 
56.352.940 
 
 
 
 
 
28.176.470 

8.270.000 
 
54.352.940 
 
 
 
20.082.949 
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21.389.910 дин.(189.159  
Еур); Изгр.маг.цевовода 
Белушић 21.389.910. дин. 
(189.159 Еур);  

 
 
2 

Уређење комплекса за 
културну манифестацију 
''Прођох Левач , прођох 
Шумадију'' 18.671.188,92 
динара 
 

511 Зграде и 
грађевинс
ки објекти 

01 
 
07 
 
 
 
 
18 

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

 1.200.000 
 
 

571.827 
 
16.899.361 

  

 
 
3 

Реновирање домова 
културе у Опарићу 
(16.386.736,14 дин.) , 
Цикоту, Лоћики, Течићу, 
Урсулу , Секуричу, 
Беочићу, Вукмановцу и 
Секуричу 
 

511 Зграде и 
грађевинс
ки објекти 

01 
 
07 
 
 
 
 
18 

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

 2.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.000.000, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.552.299 

6.000.000, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.000.000, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.000.000 

 
 
4 

Изградња отворених 
спортских терена и 
уређење парка (30.000.000) 
 

511 Зграде и 
грађевинс
ки објекти 

01 
 
07 
 
 
 
 
 
18 

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

  
 
 
1.000.000 
 
 
 

5.000.000 
 
 
10.000.000 

4.000.000 
 
 
 
10.000.000 

 

 
 

Изградња путева: Беочић-
И.Прњавор(27.000.000), 

511 Зграде и 
грађевинс

01 
 

Буџетски 
приходи 

 4.000.000 
 

4.000.000 
 

4.000.000 
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5 Сиљевица –Богалинац 
(15.700.000), Лепојевић-
Лолин гроб (11.830.000) 
Комаране- Течић 
(8.340.000), Жупањевац –
Ндерље (1.200.000-
пројекат) Калудра-Превешт 
(600.000- пројекат), Пут 
кроз Лоћика вр. 6.800,00 
 

ки објекти 07 
 
 
 
 
 
18 

Донације 
остаалих нивоа 
власти (Из 
буџета 
републике) 
Остали извори 

 
17.500.000 

 
24.300.000 

17.670.000 

 
 
6 

Набавка контејнера 
(200ком) (6.000.000) 
 

512 Машине и 
опрема 

 
01 
 
07 
 
 
 
 
18 

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

  
 
2.000.000 

 
 
2.000.000 

 
 
2.000.000 

 

 
 
7 

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

512 Машине и 
опрема 

01 
 
07 
 
 
 
 
 
18 

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

 500.000 1.500.000 1.000.000  

 
 
8 

 
Капиталне субвенције . 
Друмски саобраћај –
куповина аутобуса 
(18.000.000) 

 
451 

 
Капиталне 
субвенције 
јавним и 
нефинанси
јским орг. 

 
01 
 
07 
 
 

 
Буџетски 
приходи 
Донације 
остаалих нивоа 
власти (Из 

  
 
3.500.000 

 
 
6.000.000,0 

 
 
6.000.000 
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18 

буџета 
републике) 
 
Остали извори 

 
 
9 

Реконструкција и 
модернизација школских 
објеката ОШ ''Светозар 
Марковић'' у Рековцу 
25.436.667 (224.944ЕУР) 

1) 
Реконструкција и 
модернизација 
школске зграде у 
Цикоту (35.000 
Еур) 

2)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Урсулу (25.615 
Еур) 
3)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Кавадару 
(30.800 Еур) 
4)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Лоћики 
(33.229 Еур) 
5)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Рековцу 
(81.400 Еур) 
6)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Великој 
Крушевици (18.900 

463 Трансфери 
осталим 
нивоима 
власти 

01 
 
07 
 
 
 
 
 
18 

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

 1.300.000 
 
 
 
 
 
 
 
11.876.667 

1.280.000 
 
 
 
 
 
 
 
11.000.000 
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Еур) 
 
 

 
 
10 

 
Реконструкција и 
модернизација школских 
објеката ОШ ''Душан 
Поповић''у Белушићу 
16.396.600(145.000.Еур) 

1)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Лепојевићу 
(38.000 Еур) 
2)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Превешту 
(37.000 Еур) 
3)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Калудри 
(36.000 Еур) 
4)Реконструкција и 
модернизација школске 
зграде у Шљивици 
(34.000 Еур) 

463 Трансфери 
осталим 
нивоима 
власти 

01 
 
07 
 
 
 
 
 
18 

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

 1.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
7.756.600 

820.000 
 
 
 
 
 
 
 
7.000.000 

  

 
 
11 

 
Реконструкција и 
модернизација школских 
објеката 
пољопривредноветеринарс
ке школе  11.855.436 дин 
(104.843Еур) 
 

463 Трансфери 
остљалим 
нивоима 
власти 

01 
 
07 
 
 
 
 
 
18 

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

 1.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
5.927.718 

2.500.000 2.427.718  
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*Курс  Еур на дан  01.11.2012.године 

 

12 Пројекат регулације реке 
Дуленке у Рековцу узводно 
од моста на путу за 
Белушић , вредност 
51.932.804,80 дин + 
2.000.000 дин. 

511 
и 
541 

Зграде и 
грађевинс
ки објекти, 
Земљиште 

01 
 
07 
 
 
 
 
 
18 

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

  
 
 
 
 
 
 
 

2.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
17.312.804 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.310.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.310.000 

13 Новелација – регулација 
регулације реке Дуленке у 
Рековцу узводно од моста 
на путу за Белушић , 
вредност 4.814.018,84 

511 Зграде и 
грађевинс
ки објекти,  

01 
 
07 
 
 
 
 
 
18 

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

   
 
 
2.414.018 

 
 
 
2.000.000 

 

14 Изградња нове градске 
топлане у Рековцу 

511 Зграде и 
грађевинс
ки објекти 

01 
 
07 
 
 
 
 
 
18 

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

  5.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
161.280.000 

10.000.000   
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Члан 7. 

 
Члан 8. мења се и гласи: 

 
 

,, Члан 8.'' 
 
Буџет општине Рековац (буџетска средства 
и сопствени и други приходи и примања 
буџетских корисника) у 2013. години 
састоји се од: 
 
1. Укупних прихода и примања остварених 
по основу продаје нефинансијске имовине 
(7+8)  у износу од 402.362.000,00 динара, 
где је учешће буџетских средстава 
386.707.000,00 и учешће сопствених 
прихода 15.655.000,00. 
 
2. Примања од продаје финансијске 
имовине и задуживања у износу од 
6.500.000. 
 
3. Укупних расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине  у износу од  
401.862.000,00 динара, где је учешће 
буџетских расхода и издатака 
386.207.000,00  и учешће расхода и 
издатака који се финансирају из сопствених 
прихода 15.655.000,000 динара. 
 
4.  Издатака за отплату главнице дуга у 
износу од 7.000.000,00 динара. 
 

 
Члан 8. 

 
Члан 9. мења се и гласи: 

 
 

,, Члан 9.'' 
                                                   
У текућу буџетску резерву планирају се 
средства у износу од 5.000.000,00 динара  и 
користиће се за непланиране сврхе за које 
нису извршене апропријације као и за сврхе 
за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне. 
 
 
 
 
 
 

 
Одлуку о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве доноси председник 
општине на предлог органа управе 
надлежног за финансије. 

 
 

Члан 9. 
 
 

Члан 10. мења се и гласи: 
 
 

,, Члан 10.'' 
 
У сталну буџетску резерву планирају се 
средства у износу од 1.157.350,00 динара и  
користиће се у отклањању последица 
ванредних околности, као што су поплава, 
суша, земљотрес и друге елементарне 
непогоде, као и за друге намене прописане 
Законом. 
 
Одлуку о коришћењу средстава сталне 
буџетске резерве доноси председник 
општине на предлог органа управе 
надлежног за финансије. 
 
 
  I I   ПОСЕБАН ДЕО 

  
 

Члан 10. 
 

Члан 11. мења се и гласи: 
 

,, Члан 11.'' 
 
 
Средства буџета у износу од 393.207.000,00 
динара и средства од прихода и додатних 
активности директних и индиректних 
корисника буџета у износу од 15.655.000,00 
динара, распоређују се по корисницима  и 
ближим наменама и то 
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Раз 
 

Гл 
 

Фун. Поз. Ек. 
Кл. 

О п и с Средства из 
буџета 

 

Средства из 
сопствених 
извора 

Средства 
из осталих 
извора 
 

Укупна средства 

   1   2       3    4     5 6 7 8            9 10 
   1   
 

1.00  
110 

  СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
Извршни и законодавни органи 

   
 

 

   1 411 Плате додаци и накнаде запослених     2.800.000       2.800.000 
   2 412 Соц.доп.на терет послод. 450.000   450.000 
   3 414 Соц.давања запосленим 20.000   20.000 
   4 415 Накнаде трошкова за запослене  80.000   80.000 
   5 416 Награде запосленима и ост.посеб.расходи 0   0 
   6 421 Стални трошкови 400.000   400.000 
   7 422 Трошкови путовања 60.000   60.000 
   8 423 Услуге по уговору 

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

4.700.000 
 

  4.700.000 
 

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

1.200.000   1.200.000 

   10 426 Материјал 1.300.000   1.300.000 
   11 482 Порези, обав.таксе и казне 30.000   30.000 
     

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

11.040.000   11.040.000 

     Укупно за функцију 110: 11.040.000   11.040.000 
  320   Услуге противпожарне и ванредне  

заштите 
    

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

100.000   100.000 
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   13 424 Специјализоване услуге 600.000   600.000 
   14 426 Материјал 100.000   100.000 
   15 484 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 
(пожар, поплаве и сл) 

3.500.000   3.500.000 

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

100.000   100.000 

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

1.000.000   1.000.000 

     
  01 

Извори фин. за функц. 320: 
Приходи из буџета 

5.400.000   5.400.000 

     Укупно за функцију 320: 5.400.000   5.400.000 
     

  01 
Извори фин.за главу 1.00 
Приходи из буџета 

 
16.440.000 

   
16.440.000 

     Укупно глава 1.00: 16.440.000   16.440.000 
   
 

1.01  
110 

  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Извршни и законодавни органи 

    

   18 423 Услуге по уговору 
Средства ове апропријације намењена су за 
финансирање накнаде члановима изборних 
комисија за локалне изборе 

100.000   100.000 

     
  01 

Извори фин.за функц.110: 
Приходи из буџета 

 
100.000 

   
100.000 

     Укупно за функцију 110: 100.000   100.000 
     

  01 
Извори фин.за главу 1.01 
Приходи из буџета 

 
100.000 

   
100.000 

     Укупно глава 1.01 100.000   100.000 
     

01 
Извори фин.за раздео1: 
Приходи из буџета 

 
16.540.000 

   
16.540.000 

     Укупно за раздео 1: 16.540.000   16.540.000 
2 2.00  

 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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110 Извршни и законодавни органи 
   19 411 Плате додаци и накнаде запослених 3.100.000   3.100.000 
   20 412 Соц.доп.на терет послод. 560.000   560.000 
   21 414 Соц.давања запосленим 40.000   40.000 
   22 415 Накнаде трошкова за запослене  50.000   50.000 
   23 421 Стални трошкови 40.000   40.000 
   24 422 Трошкови путовања 10.000   10.000 
   25 423 Услуге по уговору 2.400.000   2.400.000 
   26 424 Специјализоване услуге 100.000   100.000 
   27 426 Материјал 100.000   100.000 
   28 472 Накн.за соц.зашт.из буџета 1.300.000   1.300.000 
   29 481 Дотације невладиним орг. 

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

1.300.000   1.300.000 

   30 482 Порези, обав.таксе и казне 30.000   30.000 
   31 484 Накнада штете за повреде или штету 

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

400.000   400.000 

     
  01 

Извори фин.за функц.110: 
Приходи из буџета 

 
9.430.000 

   
9.430.000 

     Укупно за функцију 110: 9.430.000   9.430.000 
 
 

    
  01 

Извори фин.за главу 2.00 
Приходи из буџета 

 
9.430.000 

   
9.430.000 

     Укупно глава 2.00: 9.430.000   9.430.000 
     

01 
Извори фин.за раздео 2: 
Приходи из буџета 

 
9.430.000 

   
9.430.000 

     Укупно за раздео 2: 9.430.000   9.430.000 
  3 3.00  

130 
  ОПШТИНСКА УПРАВА 

Опште услуге 
    

   32 411 Плате  додаци и накнаде запослених 27.550.000   27.550.000 
   33 412 Соц.доп. на терет послод. 4.850.000   4.850.000 
   34 414 Соц.давања запосленимa 1.000.000   1.000.000 
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   35 415 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000   1.500.000 
   36 416 Награде запосленима и ост.посеб.расходи 400.000   400.000 
   37 421 Стални трошкови 6.000.000   6.000.000 
   38 422 Трошкови путовања 700.000   700.000 
   39 423 Услуге по уговору 2.500.000   2.500.000 
   40 424 Специјализоване услуге 900.000   900.000 
   41 425 Текуће поправке и одрж. 800.000   800.000 
   42 426 Материјал 4.000.000   4.000.000 
   43 482 Порези, обав.таксе и казне 100.000   100.000 
   44 512 Машине и опрема 

Део средстава ове апропријације намењен 
је финансирање набавке аутомобила 

1.500.000   1.500.000 

   45 515 Нематеријална имовина 50.000   50.000 
     

 01 
 07 

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

 
51.850.000 

   
51.850.000 

       Укупно за функцију 130: 51.850.000   51.850.000 
   

090 
  Социјална заштита некласификована на 

другом месту 
    

   46 463 Дотације и трансфери осталим 
нивоима власти  
Средства ове апропријације намењена су за 
финансирање Центра за социјални Рад 
општине Рековац и то  

7.950.000  

 

7.950.000  

     Плате,  додаци и накнаде запослених  1.700.000   1.700.000 
     Соц.допр.на тер.послод 300.000   300.000 
     Стални трошкови 1.200.000   1.200.000 
     Трошкови путовања 100.000   100.000 
     Услуге по уговору 200.000   200.000 
     Текуће поправке 100.000   100.000 
     Maтеријал 300.000   300.000 
     Накнаде за социјалну заштиту 4.000.000   4.000.000 
     Порези, обавезне таксе и казне 30.000   30.000 
     Машине и опрема 20.000   20.000 
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      47 472 Накн.за соц.зашт.из буџета 
Средства ове апропријације намењена су за 
финансирање 

9.100.000   9.100.000 

     Специјалне школе        500.000                     500.000 
     Накнада за свако новорођено дете 500.000   500.000 
     Накнада за породиље 2.000.000   2.000.000 
     Накнада за склопљене бракове 1.500.000   1.500.000 
     Материјално обезбеђење 1.600.000   1.600.000 
     Студентске стипендије 3.000.000   3.000.000 
     

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

 
17.050.000 

   
17.050.000 

     Укупно за функцију 090: 17.050.000   17.050.000 
   

160 
  Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

  48 451 Субв.јавн.финанс.предузећима и 
организацијама 
Средства ове апропријације намењена су за 
финансирање (потпомагање)  услуга јавног 
превоза (подразумева и учешће у куповини 
аутобуса)  у износу од 20.000.000,00  и   
услуга из области комуналне делатности у 
износу од 8.500.000,00  

28.000.000   28.000.000 

   49 481 Дотације невладиним орг. 
Део средстава ове апропријације предвиђен 
је за финансирање редовног рада 
политичких странака чији су кандидати 
изабрани за одборнике у Скупштини 
општине и изборне кампање 
(парламентарни, председнички и локални 
избори) и то: 

4.952.650   4.952.650 

     ОО  ДС Рековац     183.048   183.048 
     ОО СПС Рековац    114.840   114.840 
     ОО СНС Рековац 57.764   57.764 
     ОО ДСС  Рековац    96.483   96.483 
     Јединствена Србија    87.435   87.435 
     ГГ ''Левач-Левчу'' 35.322   35.322 
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     Уједињени региони Србије 37.758   37.758 
     OO СУБНОР-а Рековац 30.000   30.000 
     ОО Црвеног крста Рековац 2.400.000   2.400.000 
     Савез  рез.вој.старешина 30.000   30.000 
     Одред горана пук.Г.Остојић 30.000   30.000 
     Удружење пензионера Рековац 30.000   30.000 
     Стална конф.општина Београд 200.000   200.000 
     Друштво за дечију и церебралну парализу 

Јагодина 
30.000   30.000 

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

МОО Крагујевац 
30.000   30.000 

     ОО СС. Општине Рековац 30.000   30.000 
     Удружење РВИ Рековац 30.000   30.000 
     МО слепих Јагодина 30.000   30.000 
     МО глувих и наглувих Јагодина 30.000   30.000 
     Удружење дистрофичара Поморавског окр. 

Параћин 
30.000   30.000 

     Удружење мултиплескл. Ћуприја 30.000   30.000 
 
 

    МО орг. Дијализираних, трансплатираних 
бубрежних инв.Јагодина 

30.000   30.000 

     Историјски архив Јагодина 120.000   120.000 
     Агенција за екон.развој  Кг. 1.170.000   1.170.000 
   50 483 Новчане казне и пенали по 

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

2.000.000 
 

  2.000.000 
 

     Средства резерве     
   51 499 Стална буџетска резерва  1.157.350   1.157.350 
     Текућа буџетска резерва 5.000.000   5.000.000 
     

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

 
41.110.000 

   
41.110.000 

 

       Укупно за функцију  160: 41.110.000   41.110.000  
  170   Трансакције везане за јавни дуг     
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   52 441 Отплата домаћих камата 1.500.000   1.500.000 
   53 444 Пратећи трошк.задуживања 

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

1.500.000   1.500.000 

   54 611 Отплата главнице домаћим пословним 
банкама 

7.000.000   7.000.000 

     
  01 

Извори фин.за функц.170: 
Приходи из буџета 

 
10.000.000 

   
10.000.000 

     
Укупно за функцију 170: 

10.000.000   10.000.000 

  320   
Услуге противпожарне заштите 

    

   55 481 Дотације невладиним организацијама 
Средства ове апропријације намењена 
су за финансирање Добровољног 
ватрогасног друштва    

100.000   100.000 

     
01 

Извори фин.за функц.320: 
Приходи из буџета 

 
100.000 

   
100.000 

     Укупно за функцију 320: 100.000   100.000 
  474   Вишенаменски развојни пројекти     
   56 451 Суб.јав.пред.и орг. 28.000.000   28.000.000 
 
 
 

       Средства ове апропријације предвиђена су 
за учешће у  финансирању пројеката чија је 
сврха решавање питања избеглица и ИРЛ. 
и то у износу од 1.000.000,00 динара и 
других пројеката ( потпомагање услуга    из 
области социјалне заштите;  
здравства,електроснадбевања, производње 
и прераде камена ,програма 
запошљавања,програма из области 
приватног предузетништва, пројеката из 
области водоснабдевања,пројеката из 
области путне привреде, пројеката за 
реализацију подршке општинама),  за 
Просторни план и  и др.  у износу од 
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29.000.000,00) динара 

      
01 

Извори фин.за функц.474: 
Приходи из буџета 

 
38.000.000 

   
38.000.000 

     Укупно за функцију 474: 38.000.000   38.000.000 
  490   Економски послови неквалификовани 

на другом  месту 
    

   57 424 Средства ове апропријације предвиђена су 
за финансирање услуга,, Помоћ и нега у 
кући'' за децу са сметњама у развоју 

400.000  1.000.000 1.400.000 

      
01 
07 

Извори фин.за функц.490: 
Приходи из буџета 
Дон.осталих нивоа власти 

 
400.000 

  
 

1.000.000 

 
400.000 

1.000.000 
     Укупно за функцију 490: 400.000  1.000.000 1.400.000 
  700   Здравство     
   58 463 Трансфери осталим нивоима власти: 

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

9.500.000   9.500.000 

     
01 

Извори фин.за функц.700: 
Приходи из буџета 

 
9.500.000 

   
9.500.000 

     Укупно за функцију 700: 9.500.000   9.500.000 
  830 59  

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

 
 

500.000 

  
 
 

 
 

500.000 

     
  01     

Извори фин.за функц.830: 
Приходи из буџета 

 
500.000 

   
500.000 

           Укупно за функцију 830: 500.000   500.000 
 
 

 
 

 
912 

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
Основно образовање 
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    4631 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти: 
Соц.давања запосленим 
Накнаде трошкова за запослене 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 
Стални трошкови 
Трошкови путовања 
Услуге по уговору 
Специјализоване услуге 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 
Порези, обавезне таксе и казне 
Новчане казне и пенали по решењу судова 
Зграде и грађевински објекти 
Машине и опрема 
Нематеријална имовина 

26.300.000 
 

400.000 
5.100.000 

800.000 
 

8.800.000 
500.000 
900.000 
400.000 

3.000.000 
3.000.000 

200.000 
500.000 

 
1.500.000 
1.100.000 

100.000 

  26.300.000 
 

400.000 
5.100.000 

800.000 
 

8.800.000 
500.000 
900.000 
400.000 

3.000.000 
3.000.000 

200.000 
500.000 

 
1.500.000 
1.100.000 

100.000 
     

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

 
26.300.000 

   
26.300.000 

     Укупно за функцију 912: 26.300.000   26.300.000 
     Сред.планирана  за област основног 

образовања користиће се за финанс. сл. 
корисника: 

    

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

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

12.750.000 
 

200.000 
2.200.000 

400.000 
   

3.800.000 
200.000 
500.000 
300.000 

2.000.000 
1.500.000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.750.000 
 

200.000 
2.200.000 

400.000 
   

3.800.000 
200.000 
500.000 
300.000 

2.000.000 
1.500.000 
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Новчане казне и пенали по 
реш.судова  
Зграде и грађевински објекти 
Машине и опрема 
Нематеријална имовина 

    100.000 
300.000        

    
1.000.000 
  200.000 

       50.000 

 
 
 

    100.000 
300.000        

    
1.000.000 
  200.000 

                  50.000 
     

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

 
12.750.000 

   
12.750.000 

     Укупно за функцију 912: 12.750.000   12.750.000 
     ОШ ''Д.Поповић’Белушић     
      61 4631 Донације и трансфери осталим нивоима 

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

13.550.000 
 

200.000 
2.900.000 

400.000 
   

 5.000.000 
300.000 
400.000 
100.000 

1.000.000 
1.500.000 

100.000 
200.000 

 
500.000 
900.000 
50.000 

  13.550.000 
 

200.000 
2.900.000 

400.000 
   

 5.000.000 
300.000 
400.000 
100.000 

1.000.000 
1.500.000 

100.000 
200.000 

 
500.000 
900.000 
050.000 

     
01 

Извори финан. за фун.912: 
Приходи из буџета 

 
13.550.000 

   
13.550.000 

     Укупно за функцију 912: 13.550.000   13.550.000 
   

 
920 

  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
ПОЉ.ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА 
Средње образовање 

    

   62 4631  Донације и трансфери осталим  нивоима 
власти 
Соц.давања запосленим 

19.350.000 
 

     200.000 

  19.350.000 
 

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

2.800.000 
 

700.000 
 10.000.000 
    200.000 

700.000 
200.000 

    2.500.000 
750.000 
100.000 
700.000 
400.000 
100.000 

2.800.000 
 

700.000 
 10.000.000 
    200.000 

700.000 
200.000 

               2.500.000 
750.000 
100.000 
700.000 
400.000 
100.000 

     
01 

Извори фин.за функц.920: 
Приходи из буџета 

 
19.350.000 

   
19.350.000 

     Укупно за  функцију 920: 19.350.000   19.350.000 
     

01 
04 
07 

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

 
204.160.000 

   
204.160.000 

     Укупно глава 3.00: 204.160.000   204.160.000 
 
 

3.01  
160 

  СРЕДСТВА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
Опште јавне услуге 

    

   63 421 Стални трошкови 600.000   600.000 
   64 422 Трошкови путовања 0   0 
   65 423 Услуге по уговору 400.000   400.000 
   66 424 Специјализоване услуге 1.700.000 500.000  2.200.000 
   67 425 Текуће поправке и одржавање 800.000   800.000 
   68 426 Материјал 1.000.000   1.000.000 
   69 482 Порези,обав.таксе и казне 100.000   100.000 
   70 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 500.000  2.500.000 
   71 512 Машине и опреме 200.000   200.000 
     

01 
04 

Извори фин,за функц. 180: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи 

 
6.800.000 

 

 
 

1.000.000 

  
6.800.000 
1.000.000 
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07 Дон.осталих нивоа власти  
     Укупно за функцију 180: 6.800.000 1.000.000  7.800.000 
     

01 
04 
07 

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

 
6.800.000 

 

 
 

1.000.000 

  
6.800.000 
1.000.000 

 
     Укупно глава 3.01: 6.800.000 1.000.000  7.800.000 
 3.02  

 
 
810 

  ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ    
 Услуге рекреације и спорта 

    

   72 411 Плате  додаци и накнаде запослених 1.000.000   1.000.000 
   73 412 Соц. допр. на терет послодавца 180.000   180.000 
   74 414 Соц.давања запосленима 20.000   20.000 
   75 416 Награде запосленима и остали посебни  

расходи 
0   0 

   76 421 Стални трошкови 300.000   300.000 
   77 422 Трошкови путовања 20.000   20.000 
   78 423 Услуге по уговору 

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

500.000  350.000 850.000 

   79 424 Специјализоване услуге 
Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање услуга Канцеларије за 
младе 

300.000   300.000 

   80 425 Текуће поправке и одржавање 
Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање трошкова Канцеларије 
за младе 

200.000   200.000 

   81 426 Материјал  
Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање трошкова Канцеларије 
за младе 

400.000  100.000 500.000 

   82 481 Дотације невл .орг. 2.700.000   2.700.000 
   83 482          Порези,обавезне таксе казне  30.000   30.000 
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   84 512 Машине и опреме 
Део средстава ове апропријације намењњен 
је за финансирање набавке опреме за 
Канцеларију за младе 

500.000  300.000 900.000 

      
01   
04  
07   

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

 
6.150.000 

  
 

 
     750.000 

 
6.150.000 

 
750.000 

     Укупно за функцију 810: 6.150.000  750.000 6.900.000 
     

01 
04 
07 

Избори фин.за главу 3.02: 
Приходи из буџета 
Сопств.прих.буџ.корисника 
Донације осталих нивоа вл. 

 
6.150.000 

  
 

 
     750.000 

 
6.150.000 

 
750.000 

     Укупно глава 3.02: 6.150.000  750.000 6.900.000 
 
 

3.03  
 
911 

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

    

   85 411 Плате  додаци и накнаде запослених 17.000.000  1.000.000 18.000.000 
.   86 412 Соц.доп.на терет послодавца 3.050.000  200.000 3.250.000 
   87 413 Накнаде у натури 150.000  300.000 450.000 
   88 414 Социјална давања запосленима 150.000  300.000 450.000 
   89 415 Накнаде трошкова за запослене  200.000  300.000 500.000 
   90 416 Награде запосленима и ост. посебни 

расходи 
0   0 

   91 421 Стални трошкови 300.000 400.000 1.000.000 1.700.000 
   92 422 Трошкови путовања 120.000  215.000 33 5.000 
   93 423          Услуге по уговору 420.000  400.000 820.000 
   94 424   Специјализоване услуге 100.000  200.000 300.000 
   95 425 Текуће поправке и одржавање 300.000  500.000 800.000 
   96 426 Материјал 300.000 600.000 1.000.000 1.900.000 
   97 482          Порези,обавезне таксе казне  50.000   50.000 
   98 511 Зграде и грађевински објекти 0  1.100.000 1.100.000 
   99 512 Машине и опрема 50.000  200.000 250.000 
   100 515 Нематеријална имовина 30.000   30.000 
      

01   
Извори финан. за функ.911: 
Приходи из буџета 

 
22.220.000 

 
 

 
 

 
22.220.000 
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04  
07   

Сопст.прих.буџет.корисника 
Донације осталих нивоа вл. 

1.000.000  
6.715.000 

1.000.000 
6.715.000 

     Укупно за функцију 911: 22.220.000 1.000.000 6.715.000 29.935.000 
     

01 
04 
07 

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

 
22.220.000 

 
 

1.000.000 

 
 
 

6.715.000 

 
22.220.000 
1.000.000 
6.715.000 

     Укупно глава 3.03: 22.220.000 1.000.000 6.715.000 29.935.000 
 3.04  

820 
  КУЛТУРА 

Услуге културе 
    

    411 Плате,  додаци и накнаде запослених  6.342.000   6.342.000 
    412 Соц.допр.на терет послодавца 1.220.000   1.220.000 
    414 Социјална давања запос. 160.000   160.000 
    415 Накнаде трошкова за запослене 240.000   240.000 
    416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 100.000   100.000 
    421 Стални трошкови 2.100.000 125.000  2.225.000 
    422 Трошкови путовања 260.000   260.000 
    423 Услуге по уговору 1.800.000 20.000  1.820.000 
    424 Специјализоване услуге 610.000 15.000  625.000 
    425 Текуће поправке и одр 600.000   600.000 
    426 Материјал 1.250.000 80.000  1.330.000 
    481 Дотације невладиним организацијама 300.000   300.000 
    482 Порези,обавезне таксе и казне 60.000   60.000 
    512 Машине и опреме 1.230.000 10.000  1.240.000 
    515 Нематеријална имовина 100.000 40.000  140.000 
     

01 
04 
07 

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

 
16.372.000 

 
 

290.000 

  
16.372.000 

290.000 

     Укупно за фунцију 820: 16.372.000 290.000  16.662.000 
     

01 
04 
07 

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

 
16.372.000 

 
 

290.000 

  
16.372.000 

290.000 

      Укупно глава 3.04: 16.372.000 290.000  16.662.000 
     Сред.планирана.у овој глави корис.за     
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финансирање следећих корисника: 
 3.041    Народна библ. Др Милован Спасић     
   101 411 Плате,  додаци и накнаде запослених  4.375.000   4.375.000 
   102 412 Соц. доприноси на терет пос. 785.000   785.000 
   103 414 Соц. давања запосленима 120.000   120.000 
   104 415 Накнаде трошкова за запослене 180.000   180.000 
   105 416 Награде запосленима и ост. пос. расх. 100.000   0 
   106 421 Стални трошкови 900.000 25.000  925.000 
   107 422 Трошкови путовања 50.000   50.000 
   108 423 Услуге по уговору 300.000 20.000  320.000 
   109 424 Специјализоване услуге 110.000 15.000  125.000 
   110 425 Текуће поправке и одржав. 200.000   200.000 
   111 426 Материјал 350.000 80.000  430.000 
   112 482          Порези,обавезне таксе казне  20.000   20.000 
   113 512  Машине и опрема 180.000 10.000  190.000 
   114 515 Нематеријална имовина 100.000 40.000  240.000 
     

01 
04 

Извори фин.за подглаву 3.041: 
Приходи из буџета 
Сопст. прих. буџетских корисника 

 
7.770.000 

 
 

190.000 

  
7.770.000 

190.000 
     Укупно подглава 3.041: 7.770.000 190.000  7.960.000 
 3.042    Дом културе Рековац     
   115 411 Плате,  додаци и накнаде запослених  555.000   555.000 
   116 412 Соц.допр.на терет послод 100.000   100.000 
   117 414 Соц.давања запосленима 20.000   20.000 
   118 415 Накнаде трошкова за запослоене 10.000   10.000 
   119 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 0   0 
   120 421 Стални трошкови 800.000 100.000  900.000 
   121 422 Трошкови путовања 10.000   10.000 
   122 423 Услуге по уговору 500.000   500.000 
   123 424 Специјализоване услуге 200.000   200.000 
   124 425 Текуће поправке и одржавање 300.000   300.000 
   125 426 Материјал 400.000   400.000 
   126 482          Порези,обавезне таксе казне  10.000   10.000 
   127 512 Машине и опрема 

Део средстава ове апропријације намењен 
је и за набавку озвучења  

 
1.000.000 

 
 

 
1.000.000 
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01 
04 

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

 
3.905.000 

 
 

100.000 
 

 
3.905.000 

100.000 
     Укупно подглава 3.042: 3.905.000 100.000  4.005.000 
 3.043    Културни центар Рековац     
   128 411 Плате,  додаци и накнаде запослених  1.412.000   1.412.000 
   129 412 Соц.допр.на терет послод 335.000   335.000 
   130 414 Соц.давања запосленима 20.000   20.000 
   131 415 Накнаде трошкова за запослене 50.000   50.000 
   132 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 0   0 
   133 421 Стални трошкови 400.000   400.000 
   134 422 Трошкови путовања 200.000   200.000 
   135 423 Услуге по уговору 

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

1.000.000  

 

1.000.000 

   136 424 Специјализоване услуге 
Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање трошкова сабора 
''Прођох Левач, прођох Шумадију''  

300.000  

 

300.000 

   137 425 Текуће поправке и одрж. 100.000   100.000 
   138 426 Материјал 

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

500.000  

 

500.000 

   139 481 Дотације невладиним организацијама 
Део средстава ове апропријације намеењен 
је за финансирање културно уметничких 
друштава са територије општине 

300.000  

 

300.000 

   140 482          Порези,обавезне таксе казне  30.000   30.000 
   141 512 Машине и опрема 50.000   50.000 
     

01 
04 

Извори фин.за подглаву 3.043: 
Приходи из буџета 
Сопст. прих. буџетских корисника 

 
4.697.000 

 
 

 
4.697.000 

     Укупно подглава 3.043: 4.697.000   4.697.000 
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 3.05  
473 

  ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
Туризам 

    

   142 411 Плате,  додаци и накнаде запослених 1.000.000   1.000.000 
   143 412 Соц.допр.на терет послод 180.000   180.000 
   144 414 Социјална давања запослен 20.000   20.000 
   145 416 Награде запосленима и ост. пос.расходи 0   0 
   146 421 Стални трошкови 300.000   300.000 
   147 422 Трошкови путовања 100.000   100.000 
   148 423 Услуге по уговору 600.000   600.000 
   149 424 Специјализоване услуге 300.000   300.000 
   150 426 Материјал 350.000   350.000 
   151 482          Порези,обавезне таксе казне  15.000   15.000 
   152 512 Maшине и опреме 10.000   10.000 
     

01 
Извори финан. за фун .473: 
Приходи из буџета 

 
2.875.000 

   
2.875.000 

     Укупно за фунцију 473: 2.875.000   2.875.000 
     

01 
Извори фин.за главу 3.05: 
Приходи из буџета 

 
2.875.000 

   
2.875.000 

     Укупно глава 3.05: 2.875.000   2.875.000 
 
 

3.06 
                 

 
 
620 

  ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Развој заједнице 

  
  

   153 411  Плате,  додаци и накнаде запослених  1.250.000   1.250.000 
   154 412 Соц. доприноси на терет посл. 280.000   280.000 
   155 414 Соц.давања запосленима 20.000   20.000 
   156 415 Накнаде трошкова за запослене 50.000   50.000 
   157 416 Награде запосленима и ост.посеб.расходи 0   0 
   158 421 Стални трошкови 580.000   580.000 
   159 422 Трошкови путовања 30.000   30.000 
   160 423 Услуге по уговору 600.000   600.000 
   161 424 Специјализоване услуге 

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

37.500.000  

 

37.500.000 

   162 425 Текуће поправке и одржавање 300.000   300.000 
   163 426 Материјал 6.000.000   6.000.000 
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   164 4511 Суб. јав. неф. пред. и орг. 0   0 
   165 482 Порези,обавезне таксе и каз. 150.000   150.000 
   166 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.000   150.000 
   167 511 Зграде и грађевински објекти 

Део средстава ове апропријације намењен 
је за финансирање: 
 
- асфалтирање путева и изградња мостова 
на територији општине 
- изградња система за водоснабдевање 
-изградња спортских терена 
-израда пројектне док. за индустријску 
зону и др.     

   
 
 
 

24.000.000 
 
 

 

 
 

500.000 
 
 
 
 

24.500.000 

   168 512 Машине и опрема 20.000   20.000 
    169 541 Земљиште     2.500.000   2.500.000 
     

01 
07 

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

 
73.430.000 

  
 

500.000 

 
73.430.000 

500.000 
     Укупно за функцију 620: 73.430.000  500.000 73.930.000 
     

01 
07 

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

 
73.430.000 

  
 

500.000 

 
73.430.000 

500.000 
     Укупно глава 3.06: 73.430.000  500.000 73.930.000 
  

 
3.07 

 
 
610 

  ФОНД СОЛИД. СТАМБЕНЕ 
ИЗГРАДЊЕ 
Стамбени развој 

  
  

   170 511 Зграде и грађевински објекти 200.000   200.000 
     

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

 
200.000 

  
 200.000 

     Укупно  за функцију 610: 200.000   200.000 
     

01 
Извори фин.за главу 3.10: 
Приходи из буџета 

 
200.000 

  
 

 
200.000 

     Укупно глава 3.07: 200.000   200.000 
 3.08  

 
421 

 
 

 

 
 
 

ФОНД ЗА  РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Пољопривреда 
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   171 411 Плате,  додаци и накнаде запослених 
запослених 

3.250.000 
 

  3.250.000 
 

   172 412 Соц. доприноси на терет посл 630.000   630.000 
   173 414 Соц.давања запосленима 80.000   80.000 
   174 415 Накнаде трошкова за запослене 300.000   300.000 
   175 416 Награде запосленима и ост.посеб.расходи 0   0 
   176 421 Стални трошкови 200.000   200.000 
   177 422 Трошкови путовања 70.000   70.000 
   178 423 Услуге по уговору 600.000  100.000 700.000 
   179 424 Специјализоване услуге 4.000.000  3.000.000 7.000.000 
   180 425 Текуће поправке и одржавање 60.000   60.000 
   181 426 Материјал 500.000  300.000 800.000 
   182 4511 Суб.јавн.неф.пред.и орг. 

Део средстава ове апропријације користиће 
се за финансирање учешћа у: 
-набавци крава и квалитетних приплодних 
јуница   сименталске расе, -набавци воћног 
садног материјала ,  
-набавци опрене за пластенике, 
-набавци опреме система за наводњавање 
(кап по кап), 
- изградњи мини сушара и мини хладњача 
- области пчеларства 

  10.000.000  1.000.000 11.000.000 

   183 482 Порези, обав.таксе и казне. 30.000   30.000 
   184 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000   2.000.000 
   185 512 Maшине и опреме 1.500.000   1.500.000 
   186 515 Нематеријална имовина 50.000   50.000 
   187 541 Земљиште 700.000   700.000 
     

01 
04 
07 

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

 
23.970.000 

  
 
 

4.400.000 

              
  23.970.000 

                          
4.400.000 

     Укупно за функцију 4 21: 23.970.000  4.400.000 28.370.000 
     

01 
04 

Извори фин.за главу 3.08: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи 

 
23.970.000 

  
 
 

              
  23.970.000 
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07 Донације осталих нивоа вл. 4.400.000 4.400.000 
     Укупно глава 3.08: 23.970.000  4.400.000 28.370.000 
 3.09  

 
560 

  БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Заштита животне средине 

  
  

   188 411 Плате,  додаци и накнаде запослених 
запослених 

0   0 

   189 412 Соц. доприноси на терет посл 0   0 
   190 414 Соц.давања запосленима 0   0 
   191 415 Накнаде трошкова за запослене 0   0 
   192 421 Стални трошкови 0   0 
   193 422 Трошкови путовања 0   0 
   194 423 Услуге по уговору 600.000   600.000 
   195 424 Специјализоване услуге 

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

3.000.000  

 

3.000.000 

   196 425 Текуће поправке и одржавање 0   0 
   197 426 Материјал 200.000   200.000 
   198 4511 Суб.јавн.неф.пред.и орг. 400.000   400.000 
   199 482 Порези, обав.таксе и казне. 20.000   20.000 
   200 511 Зграде и грађевински објекти 600.000   600.000 
   201 512 Maшине и опреме 3.000.000   3.000.000 
     

01 
04 
07 

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

 
7.820.000 

 

 

 
7.820.000 

     Укупно за функцију 560: 7.820.000   7.820.000 
     

01 
04 

Извори фин.за главу 3.09: 
Приходи из буџета 
Сопствени приходи 

 
7.820.000 

 
 

 
7.820.000 
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07 Донације осталих нивоа вл. 
     Укупно глава 3.09: 7.820.000   7.820.000 
 3.10  

 
 
481 

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

  

  

   202 411 Плате,  додаци и накнаде запослених 
запослених 

1.805.000   1.805.000 

   203 412 Соц. доприноси на терет посл 325.000   325.000 
   204 414 Соц.давања запосленима 40.000   40.000 
   205 415 Накнаде трошкова за запослене 200.000   200.000 
   206 416 Награде запосленима и ост.посеб.расходи 0   0 
   207 421 Стални трошкови 200.000   200.000 
   208 422 Трошкови путовања 50.000   50.000 
   209 423 Услуге по уговору 200.000   200.000 
   210 424 Специјализоване услуге 150.000   150.000 
   211 426 Материјал 150.000   150.000 
   212 482 Порези, обав.таксе и казне 20.000   20.000 
   213 512 Машине и опрема 100.000   100.000 
     

01 
04 
07 

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

 
3.240.000 

 

 

 
3.240.000 

     Укупно за функцију 481: 3.240.000   3.240.000 
     

01 
04 
07 

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

 
3.240.000 

 

 

 
3.240.000 

     Укупно  глава 3.10: 3.240.000   3.240.000 
     

01 
04 
07 

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

 
367.237.000 

 
 

2.290.000 

 
 
 
13.365.000 

 
367.237.000 

2.290.000 
13.365.000 

     Укупно за раздео 3: 367.237.000 2.290.000 13.365.000 382.892.000 
     УКУПНИ РАСХОДИ 393.207.000 2.290.000 13.365.000 408.862.000 
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 IV      ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ 
      
 Члан 11. 

Члан 34. мења се и гласи: 
 

,,Члан 34.'' 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Рековац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 400-03/13-01, дана: 04.11.2013. год. 
   

                                                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                    

Горан Ђорђевић с.р

 
ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ                                                              Табела 1. 

 
 
Ре
д. 
бр. 

 
 

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава локалне власти 

 
 
Маса средстава за плате 

исплаћена за август 2012. 
године 

 
 

Маса средстава за 
плате планирана за 

2013. годину 

Буџетска 
средства 

Остали 
извори 

Буџетска 
средства 

Остали 
извори 

1 2 3 4 5 6 
1. Органи и организације локалне власти 3256000  39.510.000  
2. Предшколске установе 1568000  20.050.000  
3. Установе културе 670000  7.562.000  
4. Остале установе из области јавних служби 92000  2.360.000  
5. Јавна предузећа, дирекције и фондови основани од 

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

342000  5.210.000  

6. Остали индиректни корисници буџета 169000  2.130.000  
 Укупно за све кориснике буџетских средстава 6097000 0 76.822.000 0 

 
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2013. ГОДИНИ    (за које је обезбеђена маса)                                                                                
Табела 2. 

Ре
д. 
бр. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава 
локалне власти 

Број 
запослених 

на 
неодређено 

време 

Број 
запослених 
на одређено 

време 

Укупан 
број 

запослен
их 

1 2 3 4 5 (3+4) 
1. Органи и организације локалне власти 45 1 46 
1а Изабрана лица 3 0 3 
1б Постављена лица и запослени 42 1 43 
2. Установе које се финансирају из буџета (осим 

предшколских установа) 
18 3 21 

3. Привредна друштва и остали облици организовања чији је 
једини оснивач локална власт и месне заједнице 
(индиректни корисници буџета) 

   

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

 
 

60 

 
 

4 

 
 

64 
5. Предшколске установе 28 3 31 
6. Укупно за све кориснике буџетских средстава (4+5) 88 7 95 
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На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гл. РС» бр 129/07),  члана 
60. Статута општине Рековац («Сл. гл. 
општине Рековац» бр. 46/08 и 50/08), члана 
103. Пословника Скупштине општине 
Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр. 
47/08 и 54/09), Скупштина општине 
Рековац на 12. седници одржаној дана 
04.11.2013. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О разрешењу чланa Општинског већа 

општине Рековац 
 

I 
РАЗРЕШАВА СЕ  Љубиша Стевановић из 
Рековца, члан Општинског већа општине 
Рековац.  
 

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 
Љубиша Стевановић из Рековца поднео је 
оставку на функцију члана Општинског 
већа општине Рековац дана 17.09.2013. 
године, евидентирану под бројем 024-06/13-
01. 
Чланом 50. Закона о локалној самоуправи и 
чланом 60. Статута општине Рековац, 
прописано је да функција члана 
Општинског већа може престати и 
подношењем оставке. 
Разматрајући поднету оставку, а у складу са 
наведеним одредбама Закона и Статута 
општине Рековац, Скупштина је 
констатовала да су испуњени услови за 
престанак вршења функције члана 
Општинског већа општине Рековац,  на 
основу чега је донето Решење као у 
диспозитиву.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 024-06/13-01, дана: 04.11.2013. год. 

                       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                    

Горан Ђорђевић с.р. 
 

На основу члана 45. став 1. и 2. Закона о 
локалној самоуправи («Сл. гл. РС» бр 
129/07), члана 61. став 1. и 2. Статута 
општине Рековац («Сл. гл. општине 
Рековац» бр. 46/08 и 50/08), члана 33. став 

1. и 2. Пословника Скупштине општине 
Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр. 
47/08 и 54/09), Скупштина општине 
Рековац на 12. седници одржаној дана 
04.11.2013. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О избору чланa Општинског већа 

општине Рековац 
 

I 
БИРА СЕ  Дејан Милановић из Комарана 
за чланa Општинског већа општине Рековац  
 

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 
Чланом 45. став 2. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 61. став 2. Статута 
општине Рековац, прописано је да 
кандидате за чланове Општинског већа 
Скупштини општине предлаже председник 
општине. 
Скупштина општине бира чланове 
Општинског већа, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја 
одборника.  
Поступак избора члана Општинског већа 
спроведен је тајним гласањем сходно члану 
45. Закона, и члана 61. Статута општине 
Рековац.  
По спроведеном поступку тајног гласања и 
извештаја Комисије за спровођење гласања, 
Скупштина општине је констатовала да је 
члан Општинског већа изабран, зато што се 
за избор члана Општинског већа изјаснило 
23 одборника што представља већину од 
укупног броја одборника Скупштине 
општине Рековац.  
Сходно члану 45. Закона и  члану 61. 
Статута општине Рековац, Скупштина 
општине Рековац донела је Решење као у 
диспозитиву.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 02-72/13-01, дана: 04.11.2013. год. 

 
             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                    

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 7а. ст. 3, 4. и 7. и члана 
38б. став 1. Закона о порезима на имовину 
(''Сл. гл. РС', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 
47/13), члана 36. став 1. тачка 4. Закона о 
изменама и допунама Закона о порезима на 
имовину (''Сл. гл. РС'', број 47/13), члана 32. 
став 1. тачка 13. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гл. РС'', број 129/07) и 
члана 36. став 1. тачка 13. Статута општине 
Рековац (''Сл. гл. општине Рековац'', број 
46/08 и 50/08), Скупштина општине 
Рековац, на 12. седници одржаној дана 
04.11.2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О коефицијентима за утврђивање пореза 
на имовину за непокретности обвезника 

који воде пословне књиге у општини 
Рековац  

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за 
утврђивање пореза на имовину за 
непокретности обвезника који воде 
пословне књиге (у даљем тексту: 
коефицијенти), које се налазе на територији 
општине Рековац. 
 

Члан 2. 
Констатује се да су Одлуком о одређивању 
елемената пореза на имовину за територију 
општине Рековац одређене зоне и 
најопремљеније зоне за утврђивање пореза 
на имовину за територију општине Рековац, 
и то, Прва зона, Друга зона, Трећа, као и да 
је –  Прва најопремљенија зона. 
Коефицијенти на територији општине 
Рековац износе: 
 
1) за Прву зону  1 % 
2) за Другу зону 0,80 % 
3) за Трећу зону 0,40 % 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Рековац'' а примењиваће се од 1. 
јануара 2014. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 430-02/13-01, дана: 04.11.2013. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                  

Горан Ђорђевић с.р. 

На основу члана  6. Закона о порезима на 
имовину („Сл. гл. РС“, бр. 26/01, 80/02, 
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11 и 
47/13) и посебног члана 36. Закона о 
изменама и допунама Закона о порезима на 
имовину („Сл. гл. РС“ бр. 47/13), члана 32. 
став 1. тачка 13. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гл. РС'', број 129/07) и 
члана 36. став 1. тачка 13. Статута општине 
Рековац (''Сл. гл. општине Рековац'', број 
46/08 и 50/08) Скупштина општине Рековац 
на 12. седници одржаној дана 04.11.2013. 
донела  је 
 

ОДЛУКУ 
О одређивању зона на територији 

општине Рековац   
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одређују се зоне са 
назнаком најопремљеније зоне  као делови 
територије општине Рековац јединствено за 
територији насеља и изван насеља према 
комуналној опремљености и опремљености 
јавним објектима, а у циљу  дефинисања 
свих потребних параметара за утврђивање 
вредности непокретности у поступку 
утврђивања пореза на имовину на 
непокретностима на територији општине 
Рековац. 

Члан 2. 
 

Одређују се три зоне на територији 
општине Рековац и то зона 1, зона 2 и зона 
3. Утврђује се да је зона 1 најопремљенија 
зона  у смислу комуналне опремљености и 
опремљености јавним  објектима. 
 

Члан  3. 
 

Утврђује се да ЗОНА 1  обухвата  све 
непокретности  које се налазе у улици  
Краља Петра I и улици Милоја Милојевића 
у Рековцу  (сви парни и сви непарни кућни  
бројеви као и сви подбројеви који се воде у 
овој улици).  

Члан  4. 
 

Утврђује се да  ЗОНА  2 обухвата све 
непокретности које се налазе у свим 
улицама које припадају  територији 
насељеног места Рековац, осим улице 
Краља Петра I и улице Милоја Милојевића.  
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Члан  5. 
 

Утврђује се да ЗОНА 3 обухвата све 
непокретности које се налазе на  било ком 
подручју сеоских месних заједница које 
припадају општини Рековац. 

 
Члан  6. 

 
Ова Одлука о одређивању зона на 
територији  општине Рековац  објавиће се и 
на интернет страни званичне презентације 
општине Рековац. 

 
Члан 7. 

 
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања  у Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 436-06/13-01, дана: 04.11.2013. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                

Горан Ђорђевић с.р. 
 

 
 
 
 
На основу члана  5.  Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник РС“ бр. 26/01, 
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 
78/11 и 47/13) члана 32. став 1. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 
РС'', број 129/07) и члана 36. став 1. тачка 
13. Статута општине Рековац (''Сл. гласник 
општине Рековац'', број 46/08 и 50/08), 
Скупштина општине Рековац на 12. 
седници одржаној дана 04.11.2013. године, 
донела је  
 
 

ОДЛУКУ 
О стопама амортизације за 

непокретности на територији општине 
Рековац  

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком у складу са Законом о 
порезима на имовину утврђује се стопа 
амортизације за непокретности  која ће се 
примењивати у поступку утврђивања 
пореза на имовину на непокретностима које 

се налазе на територији општине Рековац, 
осим за  грађевинско, пољопривредно и 
шумско земљиште. 
 

Члан 2. 
 

УТВРДЈУЈЕ СЕ  СТОПА АМОРТИЗАЦИЈЕ  
у износу од  0,8% на годишњем нивоу, 
применом пропорцијалне методе,  за 
следеће непокретности и то: 
 
(1) станове 
(2) куће за становање 
(3) пословне зграде и просторије и друге 
(надземне и подземне) грађевинске објекте 
које служе за обављање делатности 
(4) гараже 
 

Члан 3. 
 

Висину вредности непокретности коју 
Пореско одељење утврди сагласно одредби 
члана 6. Закона о порезима на имовину , 
умањиће  истеком сваке календарске године 
у односу на годину у којој је  извршена 
изградња непокретности, односно у односу 
на годину у којој је извршена последња 
реконструкција објекта, за прописану стопу 
амортизације из члана 2. ове Одлуке, с тим 
што се  максимално  може утврдити 
амортизација до 40% и утврђена вредности 
непокретности умањити по основу 
амортизације највише до 40%. 
 

Члан 4. 
 
Ова Одлука о стопама амортизације за 
непокретности на територији општине 
Рековац објавиће се и на интернет страни 
званичне презентације општине Рековац. 
 

Члан 5. 
 
Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана 
објављивања  у Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 436-07/13-01, дана: 04.11.2013. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                            

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а 
став 2. Закона о порезима на имовину 
(''Службени гласник РС'', број 26/1, 45/02, 
80/0, 135/04, 6/-УС и ), члана 36. став 1. 
тачка 3. Закона о изменама и допунама 
Закона о порезима на имовину (''Службени 
гласник РС'', број  47/13), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/07)  и члана  36. Статута 
општине Рековац  (''Службени гласник 
општине Рековац'', број 46/08 и 50/08), 
Скупштина општине Рековац на 12. 
седници одржаној дана  04.11.2013. године, 
донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О утврђивању просечних цена 

квадратног метра непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2014. 
годину на територији општине Рековац 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се просечне цене 
квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање ореза на 
имовину за 2014. годину на територији 
општине Рековац.  
 

Члан 2. 
Констатује се да су на територији општине 
Рековац одређене три зоне за утврђивање 
пореза на имовину, према комуналној 
опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима општине Рековац, 
односно са радним зонама и другим 
садржајима у насељу и то: ПРВА зона, 
ДРУГА зона и ТРЕЋА зона а да је ПРВА 
зона утврђена за најопремљенију зону. 
Просечне цене квадратног метра 
непокретности за урврђивање пореза на 
имовину за 2014. годину на територији 
општине Рековац у ПРВOJ зони износе: 
1) станова и стамбених зграда 41.584,51 
дин. 
2) пословних зграда и просторија   
72.433,47 дин. 
3) зграда за одмор и рекреацију   
24.949,88 дин.  
4) гаража и других објеката 20.792,25 дин. 
5) грађевинско земљиште                                        
400,00 дин./ м2 

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2014. годину на територији 
општине Рековац у ДРУГOJ зони износе:  
1) станова и стамбених зграда  39.505,29 
дин. 
2) пословних зграда и просторија 68.811,80 
дин. 
3) зграда за одмор и рекреацију   
23.702,38 дин.  
4) гаража и других објеката 19.752,64 дин. 
5) грађевинско земљиште                                          
345,00 дин./ м2 
Просечна цена квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2014. годину на територији 
општине Рековац у ТРЕЋOJ  зони износе:  
1) станова и стамбених зграда  37.426,06 
дин. 
2) пословних зграда и просторија 65.190,12 
дин. 
3) зграда за одмор и рекреацију 22.454,89 
дин.  
4) гаража и других објеката18.713,03 дин. 
5) грађевинско земљиште                                          
230,00 дин./ м2 
 
Коефицијенти на територији општине 
Рековац износе: 
1) за Прву зону 1% 
2) за Другу зону 0,80% 
3) за Трећу зону 0,40 
 

Члан 3. 
Просечна тржишна цена квадратног метра 
пољопривредног и шумског земљишта на 
територији општине Рековац за 
пољопривредно земљиште износи 17,30 
динара/ м2, за шумско земљиште износ је 
21,53 динара/м2 
 

Члан 4. 
Тржишне цене квадратног метра на 
територији општине Рековац по 
катастарским општинама износе: 
 
Катастарска Општина Рековац 

 
1) Прва класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 90,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 50,00 дин/м2 
2) Друга класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 50,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 30,00 дин/м2 
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3) Трећа класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 30,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 20,00 дин/м2 
4) Четврта класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 20,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 15,00 дин/м2 
5) Пета класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 15,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 11,00 дин/м2 
6) Шеста класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 11,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 9,00 дин/м2 
7) Седма класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 9,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 6,00 дин/м2 
8) Осма класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 6,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 5,00 дин/м2 
Просечна  тржишна цена – 23, 56 дин/ м2 
 

Катастарска Општина Течић, Рабеновац, 
Вукмановац, Лоћика Белушић 

 
1) Прва класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 70,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 30,00 дин/м2 
2) Друга класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 40,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 20,00 дин/м2 
3) Трећа класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 20,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 15,00 дин/м2 
4) Четврта класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 15,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 11,00 дин/м2 
5) Пета класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 11,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 9,00 дин/м2 
6) Шеста класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 9,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 7,00 дин/м2 
7) Седма класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 6,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 5,00 дин/м2 
8) Осма класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 5,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 3,00 дин/м2 
Просечна  тржишна цена – 17, 25 дин/ м2 
 
Катастарске Општине Драгово, Брајновац, 

Опарић, Лепојевић, Ратковић, Беочић, 
Велика Крушевица 

 

1) Прва класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 60,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 30,00 дин/м2 
2) Друга класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 30,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 20,00 дин/м2 
3) Трећа класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 20,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 15,00 дин/м2 
4) Четврта класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 15,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 11,00 дин/м2 
5) Пета класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 11,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 9,00 дин/м2 
6) Шеста класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 9,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 6,00 дин/м2 
7) Седма класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 6,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 4,00 дин/м2 
8) Осма класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 5,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 2,00 дин/м2 
Просечна  тржишна цена – 15, 81 дин/ м2 
 

Остале Катастарске Општине 
 

1) Прва класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 40,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 20,00 дин/м2 
2) Друга класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 30,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 15,00 дин/м2 
3) Трећа класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 15,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 11,00 дин/м2 
4) Четврта класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 11,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 9,00 дин/м2 
5) Пета класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 10,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 8,00 дин/м2 
6) Шеста класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 9,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 6,00 дин/м2 
7) Седма класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 6,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 4,00 дин/м2 
8) Осма класа - Њива, воћњак, виноград, 
шумско земљиште – 5,00 дин/м2, Пашњак, 
ливада – 2,00 дин/м2 
Просечна  тржишна цена – 12, 56 дин/ м2 
 
 



41 

Члан 5. 
Ову одлуку објавити у ''Службеном 
гласнику општине Рековац“ и на интернет 
страни општине Рековац. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Рековац, а примењиваће се од 1. 
јануара 2014. године. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 401-856/13-01, дана: 04.11.2013. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                

Горан Ђорђевић с.р. 
 
 

На основу члана  7а. став 7. и члана 11. 
Закона о порезима на имовину ( „Сл. гл. 
РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 
101/10, 24/11, 78/11 и 47/13) и посебног 
члана 36. Закона о изменама и допунама 
Закона о порезима на имовину („Сл. гл. 
РС“, бр. 47/13), члана 32. став 1. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 
РС'', број 129/07) и члана 36. став 1. тачка 
13. Статута општине Рековац (''Сл. гласник 
општине Рековац'', број 46/08 и 50/08), 
Скупштина општине Рековац, на 12. 
седници одржаној дана 04.11.2013. године, 
донела је  
 
 

ОДЛУКУ 
О утврђивању стопе пореза на имовину 

за непокретности на територији општине 
Рековац  

 
Члан 1.  

Овом одлуком утврђује се стопа пореза на 
имовину на непокретностима  које се налазе 
на територији општине Рековац,  осим  
пореза на пренос апсолутних права и пореза 
на наслеђе и поклон, начин обавештавања о 
утврђеном порезу оних пореских обвезника 
који врше самоопорезивање, начин 
подношења пореских пријава и образац 
пореске пријаве који Општинској управи 
Рековац, Пореском одељењу подносе 
порески обвезници који врше 
самоопорезивање порезом на имовину  
сагласно закону о порезима на имовину. 

 

Члан 2. 
Стопе пореза на имовину износе: 
1)  на права на непокретности пореског 
обвезника који води пословне књиге – 0,4% 
2) на права на земљишту код пореског  
обвезника који не води пословне књиге – 
0,1% 
3) на права на непокретности пореског 
обвезника који не води пословне књиге, 
осим на земљишту 

      
Члан 3. 

Порески обвезници који не воде пословне 
књиге дужни су да сваку промену која 
настане на имовини, а од утицаја је на 
висину пореза пријаве Пореском одељењу 
најкасније до 31. јануара пореске године . 
Порески обвезници који не воде пословне 
књиге дужни су да сваку промену која се 
односи на настанак или престанак пореске 
обавезе пријаве Општинској управи 
Рековац, Пореском одељењу  у року од 30 
дана од настанка промене. 

 
Члан 4. 

Порески обвезници који воде пословне 
књиге и који сагласно Закону о порезима на 
имовину  сами врше утврђивање пореза на 
имовину ( врше самоопорезивање) дужни 
су да, Општинској управи Рековац, 
Пореском одељењу, најкасније до 31. марта 
сваке године поднесу пореску пријаву,  на 
обрасцу ППИ-1, који је саставни део ове 
Одлуке,  са утврђеним порезом на имовину 
за ту годину  и да уз исту приложе 
књиговодствене картице за сваку од 
некретнина која је уписана у образац ППИ-
1, односно приложе и процену овлашћеног 

На пореску 
основицу 

Плаћа се на 
 име пореза 

До 10.000.000,00 
дин. 

0,40% 

Од 10.000.000,00 до 
25.000.000,00 дин. 

Порез из подтачке 
1 +0,6% 
 на износ преко  
10.000.000,00 дин 

Од 25.000.000,00 до 
50.000.000,00 дин. 

Порез из подтачке 
2 + 1,0%  
на износ преко  
25.000.000,00 дин 

На износ основице 
преко 50.000.000,00 
дин. 

Порез из подтачке 
3 + 2,0%  
на износ преко  
50.000.000,00 дин 
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процењивача  ако пореску основицу за неку 
од  тих некретнина утврђују методом 
процене сагласно Закону о порезима на 
имовину. 

 
Члан 5. 

Порески обвезници који воде пословне 
књиге и који врше сами утврђивање пореза 
(врше самоопорезивање) дужни су да 
податке о утврђеном порезу на имовину 
доставе Општинској управи Рековац, 
Пореском одељењу на обрасцу пријаве АР- 
ППС- 1  која је саставни део ове одлуке и 
налази се у прилогу исте. 
 

Члан 6. 
Ако порески обвезник општинској управи 
Рековац, Пореском одељењу не достави 
благовремено, или уопште не достави, 
тачно и потпуно попуњену пореску пријаву 
ППИ-1 са свим потребним прилозима, 
казниће се за прекршај новчаном казном: 
1. правно лице од 50.000,00 динара до  
500.000,00 динара  
2. предузетник  од 5.000,00 динара до 
125.000,00 динара  
3. одговорно лице у правном лицу од 
2.500,00 до 32,500 динара  
Ако порески обвезник који не води 
пословне књиге не достави благовремено, 
или уопште не достави тачно и потпуно 
попуњену пореску пријаву прописану  
чланом 3. став 1. или став 2. ове Одлуке, 
казниће се за прекршај новчаном казном 
физичко лице, порески обвезник од  
2.500,00 до 32,500 динара   
 

Члан  7. 
Ова Одлука о стопама  пореза на имовину 
за непокретности на територији  општине 
Рековац  објавиће се и на интернет страни 
званичне презентације општине Рековац. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана 
објављивања  у Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 430-01/13-01, дана: 04.11.2013. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                         

Горан Ђорђевић с.р. 
 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. и 9. 
Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07), члана 36. Статута 
општине Рековац («Службени гласник 
општине Рековац» број 46/08, 50/08), члана 
64. Статута Предшколске установе „Милоје 
Милојевић“ од 25.12.2003. године и члана 
103. Пословника Скупштине општине 
Рековац („Службени гласник општине 
Рековац“ број 47/08 и 54/09), Скупштина 
општине Рековац на 12. седници одржаној 
дана 04.11.2013.  године, донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О давању сагласности на ГОДИШЊИ 
ПЛАН РАДА  Предшколске установе 

„Милоје Милојевић“  у Рековцу за радну 
2013/2014. годину 

 
 
 
I 
 
 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на ГОДИШЊИ 
ПЛАН РАДА Предшколске установе 
„Милоје Милојевић“ у Рековцу за радну 
2013/2014. годину,  дел. бр. 755/13 од 
10.09.2013. године који је донео Управни 
одбор Установе на седници одржаној дана  
10.09.2013. године. 

 
 

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

Број: 023-10/2013-01, дана: 04.11.2014. год. 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                          
Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у 
друмском саобраћају (''Службени гласник 
РС'', бр. 46/95, 66/01 и 31/11), члана 32. 
Статута општине Рековац (''Службени 
гласник општине Рековац'', бр. 46/08 и 
50/08) и  члана 36. Пословника Скупштине 
општине Рековац („Сл. гласник општине 
Рековац“ бр. 47/08 и 54/09), Скупштина 
општине Рековац, на 12. седници одржаној 
дана 04.11.2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ауто – такси превозу путника на 

територији општине Рековац  
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређује се организација и 
начин обављања ауто-такси превоза 
путника на територији општине Рековац (у 
даљем тексту: такси превоз) и прописују 
ближи услови за обављање такси превоза 
путника. 
 

Члан 2. 
Такси превоз је ванлинијски превоз 
путника, који се обавља путничким 
аутомобилом који испуњава услове 
прописане Законом, за  који се релација и 
други услови утврђују за сваки превоз. За 
споразум о превозу није потребна посебна 
форма. 
 

Члан 3. 
Ауто такси превоз путника  могу обављати 
правна лица и предузетници  чија је 
претежна делатност  ауто-такси превоз 
путника, који су за обављање те делатности 
регистровани у регистру  привредних 
субјеката  и који имају  одобрење 
надлежног органа локалне самоуправе  за 
обављање  ауто такси превоза путника. 
Нелегалним ауто такси превозом путника 
сматраће се и учестало примање на превоз 
путника на такси станици, на аутобуском 
стајалишту и на другом месту, а који нису 
чланови ужег домаћинства возача или се не 
превозе за обављање делатности у радњи 
возача. 
Такси превозник је физичко лице које 
обавља такси превоз као предузетник, као 
запослен код предузетника или као 
запослен у правном лицу, у складу са 
одредбама ове Одлуке. 

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 
ПРЕВОЗА 
 
А) ПРЕДУЗЕТНИК  

 
Члан 4. 

За обављање такси превоза поред услова 
прописаних Законом, предузетник мора да 
испуни и следеће услове: 
1. Да има возачку дозволу ''Б''категорије 

најмање 5 (пет) година,  
2. Да има пребивалиште на територији 

општине Рековац; 
3. Да је власник најмање једног путничког  

возила . 
4. Да има важеће лекарско уверење за 

такси возача. 
Предузетник може да обавља ауто такси 
превоз путника само путничким возилом  за 
које је издато одобрење локалне 
самоуправе. 
 
Б) ПРАВНО  ЛИЦЕ 

 
Члан 5. 

 За обављање такси превоза, правно лице 
мора поред услова прописаних Законом, да 
испуњава и следеће услове: 
1. Да је регистровано за обављање 

делатности такси превоза; 
2. Да има седиште на територији општине 

Рековац, 
3. Да је власник најмање једног путничког  

возила  
4. Да возило испуњава услове прописане 

Законом и овом Одлуком, 
Правно лице   може да обавља ауто- такси 
превоз  само  путничким возилом  за које је 
издато одобрење локалне самоуправе. 

 
В) ТАКСИ ВОЗИЛО  

 
Члан 6. 

Путничко возило за обављање такси 
превоза поред услова прописаних Законом 
мора да испуњава и следеће услове: 
1. Да је регистровано на територији 

општине Рековац. 
2. Да је фабрички произведено са највише 

пет (5) седишта рачунајући и седиште 
возача и најмање четворо врата; 

3. Да има уграђен технички исправан 
таксиметар, баждарен на износ 
утврђеног и достављеног ценовника, 
пломбиран у складу са прописима о 
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контроли мера постављен тако да износ 
који откуцава буде видљив за путника; 

4. Да има исправна светла за осветљавање 
унутрашњости возила и простора за 
пртљаг; 

5. Да има  клима уређај; 
6. Да на крову возила има таблу „ТАХI“,  

са евиденционим бројем, која поред 
речи „ТАХI“ може да садржи амблем 
или назив предузећа-групације којој 
припада. Ознака мора бити осветљена и 
синхронизована са таксиметром, тако да 
се гаси када је таксиметар укључен; 

7. Рекламне поруке  не могу да буду на 
стакленим површинама и на крову; 

8. Да има противпожарни апарат 
причвршћен на лако уочљивом и 
приступачном месту, са важећим роком 
употребе (шест месеци). 

9. Возило којим се обавља ауто такси 
превоз путника  мора имати регистарске 
таблице  чија регистарска ознака 
садржи латинична слова „TX“. 

 
Члан 7. 

Поред услова из члана 6. ове Одлуке, 
возило којим се врши такси превоз путника 
мора да буде уредно, чисто, без оштећења а 
у истом такси возилу возач мора да 
поседује: 
1. Важећи ценовник услуга са личним 

подацима (име, презиме и адреса) 
истакнут на видном месту; 

2. Важећу такси дозволу и такси 
легитимацију . 

3. Доказ о важећим шестомесечном 
прегледу возила; 

4. Да у горњем десном углу ветробранског 
стакла са унутрашње стране има 
истакнуту налепницу 
(идентификациони картон), који се 
сматра службеном легитимацијом, а 
коју издаје орган надлежан за послове 
саобраћаја.   

 
Г) ТАКСИ ВОЗАЧ 

 
Члан 8. 

Такси возач је физичко лице које обавља 
такси превоз као предузетник, као 
запослени код предузетника или као 
запослени у предузећу, у смислу одредаба 
ове Одлуке, а у складу са законом. 
Такси возач треба да испуни услове 
прописане чл. 4. ст. 1. тач. 1, 2. и 4.  

А као запослени и следеће услове: 
1. Да има уговор о раду са такси 

превозником код кога је запослен и 
пријаву на обавезно социјално 
осигурање и 

2. Важеће лекарско уверење за такси 
возача. 

Такси возач може обављати ауто-такси 
превоз путника само са важећом, такси 
легитимацијом и са возилом за које је 
издато одобрење локалне самоуправе. 
 
I I I  ТАКСИ ДОЗВОЛА 
 

Члан 9. 
Физичко лице, подноси захтев органу 
надлежном за послове саобраћаја за  
утврђивање испуњеност услова за 
обављање делатности из чл. 4. ст. 1. тач. 1, 
2, 3. и 4. и чл. 6. ст. 1. и 2. Уз захтев се 
подносе следећи докази: 
1. Фотокопија возачке дозволе; 
2. Фотокопија саобраћајне дозволе 

(уколико је власник возила) и уговор о 
коришћењу возила (уколико није 
власник возила); 

3. Фотокопија личне карте. 
4. Потврду о баждарењу таксиметра. 
Орган надлежан за послове саобраћаја, на 
основу прегледа возила и доказа из става 1. 
овог члана издаје решење о испуњености 
услова  односно одобрење за обављање 
ауто такси превоза на територији локалне 
самоуправе. 
 

Члан  10. 
По добијању  решења  о одобрењу локалне 
самоуправе за обављање ауто-такси превоза 
путника,  подноси се захтев за упис у 
регистар привредних субјеката  код 
Агенције за привредне регистре. 
 

Члан 11. 
Такси превозник је дужан, да на основу 
решења о упису радње у регистар 
привредних субјеката,  и приложених 
доказа о испуњености услова из чл. 4 – 8. 
ове Одлуке  да прибави од органа 
надлежног за послове саобраћаја, такси 
легитимацију возача и такси дозволу 
возила. 
Орган надлежан за послове саобраћаја 
издаје потврду о испуњености услова, такси 
дозволу возила, такси легитимацију возача, 



45 

налепницу (идентификациони картон) и 
води евиденцију о издатим дозволама.  
 

Члан 12. 
Такси легитимација је исправа која садри 
податке о такси возачу. 
Такси легитимација је дводелне, димензије 
105 х 148 мм и садржи: 
- на првој страни:''Република Србија'', 

''Општина Рековац'', ''Такси 
легитимација'', редни број регистра; 

- на другој страни: фотографија, подаци о 
такси возачу, име и презиме такси 
возача, лични број такси возача и 
адреса, број одобрења; 

- на трећој страни: подаци о такси 
превознику (са којим има закључен 
уговор о раду), статус (запослен или 
власник), назив такси превозника и 
адреса-седиште, датум издавања такси 
легитимације, место за печат и потпис 
овлашћеног лица. 

Такси дозвола возила је исправа која 
садржи податке о такси возилу. 
Такси дозвола је дводелна, димензије 105 х 
148мм и садржи: 
- на првој страни: ''Република Србија''. 

''Општина Рековац, ''Такси дозвола'', 
редни број регистра; 

- на другој страни: подаци о власнику 
такси возила, назив и седиште, и број 
одобрења; 

- на трећој страници: подаци о возилу, 
марка и тип возила, регистарска ознака, 
евиденциони број такси возила, датум 
издавања такси дозволе, место за печат 
и потпис овлашћеног лица; 

- на четвртој страни: простор за оверу, 
место за печат и потпис овлашћеног 
лица. 

 
Члан 13. 

Такси дозвола се оверава једном годишње и 
важи 12 месеци. 
Предузетник и правно лице  су у обавези да 
сваке године 30 дана пре истека важности 
такси дозволе исту продуже за своја 
регистрована такси  возила. 
Приликом овере такси дозволе, орган 
надлежан за послове саобраћаја проверава 
да ли такси возило такси превозника 
испуњава услове прописане Законом и овом 
Одлуком. 
Потребна документа за продужење 
важности такси дозволе: 

1. Оригинал решење  АПР, 
2. Потврда о баждарењу таксиметра, 
3. Саобраћајна дозвола, 
4. Потврда да не дугује порез. 

 
Члан  14. 

Такси легитимација се оверава за власника 
радње једном годишње и важи 12 месеци. 
Такси легитимација се оверава за  
запосленог радника на свака 3 месеца, а од 
докумената се подноси: 
1. Уговор о раду, 
2. Важеће лекарско уверење, 
3. Пријава на обавезно социјално 

осигурање, 
4. Потврда РЗЗО  да је исти пријављен на 

социјално осигурање. 
 

Члан 15.  
Такси превозник је дужан да сваку промену 
података који се односе на услове за 
обављање такси превоза који се уносе у 
такси дозволу, или у такси легитимацију, 
пријави органу надлежном за послове 
саобраћаја одмах, а најкасније у року од 3 
дана од дана настале промене. 
У случају привременог или трајног 
престанка обављања делатности такси 
превоза, такси превозник је дужан да пре 
одјаве радње, органу надлежном за послове 
саобраћаја врати такси дозволу и такси 
легитимацију. 
Орган је дужан да изда потврду да је такси 
превозник вратио такси дозволу и такси 
легитимацију. 
Одељење за привреду, финансије, 
урбанизам, стамбено-комуналне послове и 
инспекцијски надзор Општинске управе 
општине Рековац, је дужно да по службеној 
дужности достави органу надлежном за 
послове саобраћаја решења о привременом 
или трајном престанку обављања 
делатности такси превозника. 
      

Члан 16. 
Правна лица, предузетници и запослени у 
правном лицу и код предузетника  не могу  
стављати таблу „TAXI“  на возила која 
немају одобрење надлежног органа локалне 
самоуправе за обављање такси превоза 
путника  и са  истим не могу управљати ни 
обављати такси превоз путника. 
Наведени субјекти у ставу 1 овог члана  не 
могу давати  такси возило, такси дозволу, 
такси легитимацију,  лицу које није 
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запослено у њиховој  радњи  да обавља  
такси превоза путника. 
 
IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 
 

Члан 17. 
Такси станица је уређена и обележена 
саобраћајна површина, односно место за 
стајање путничких такси возила за пријем и 
превоз путника и пртљага. 
Такси станица мора бити обележена 
саобраћајним знаковима. 
На такси станици обележавају се простори 
(боксови) за стајање возила. 
 

Члан 18. 
Такси стајалишта, начин паркирања и број 
места за стајање такси возила одређује 
орган надлежан за послове саобраћаја. 
 

Члан 19. 
На такси станици мигу да се паркирају и 
заустављају само возила која имају важећу 
такси дозволу. 
Све одређене такси станице, у оквиру 
расположивог броја места, под једнаким 
условима  обавезни су да користе сви такси 
возачи. 
Такси возач не сме остављањем возила или 
предмета да заузима места на такси станици 
и да на тај начин онемогући друге такси 
возаче да користе одређене такси станице. 
 

Члан 20. 
О обележавању такси станица и 
постављању знакова стара се правно лице 
коме је поверено одржавање улица и других 
јавних површина. 
О чишћењу такси станица стара се правно 
лице или предузетник коме је поверено 
одржавање чистоће на јавним површинама. 
 
V  ТАКСИ ПРЕВОЗ  
 

Члан 21. 
Такси возилом се не може обављати 
линијски превоз путника. 
Регистрована аутобуска стајалишта се не 
могу користити за обављање такси превоза 
путника. 
Такси возила се не могу паркирати, 
остављати, заустављати или примати 
путнике на  одстојању мањем од  50 метара 
од аутобуског стајалишта. 

Забрањено је лицу које није регистровано за 
обављање линијског превоза путника да 
паркира или зауставља своје возило ближе 
од 50 метара од аутобуског стајалишта  или 
да укрцава или искрцава  путнике на 
аутобуском стајалишту. 

 
Члан 22.  

Такси возач је дужан да возило 
поставља према реду доласка. 
За време стајања на такси станици такси 
возач је дужан да буде у свом возилу или 
непосредно код возила. 
 

Члан 23. 
Такси возач је дужан да прими на превоз 
сваког путника у границама расположивих 
седишта и пртљаг путника у границама 
величине и носивости простора за пртљаг. 
Такси возач је обавезан да се за време 
обављања такси превоза према путницима 
опходи са пажњом и предусретљивости. 
 

Члан 24. 
Такси превоз се започиње уласком путника 
у возило, а такси возач је обавезан да по 
уласку путника укључи таксиметар. 
 

Члан 25. 
Такси возач је дужан да превоз путника 
обави путем који путник одреди, односно 
најкраћим путем до места опредељења 
путника.  

 
Члан 26. 

Такси возач је дужан да прими путника и 
ван такси станице, на местима где није 
забрањено заустављање и паркирање, ако је 
слободан. 
 

Члан 27 
У току вожње такси возач може да прими 
на превоз другог путника уколико се са тим 
сагласи путник који је превоз започео. 
Ако путник који је примљен у току такси 
превоза наставља коришћење такси превоза 
и после места опредељења путника који је 
започео превоз, наставак вожње сматра се 
започињањем такси превоза. 
 

Члан 28. 
Ако више путника истовремено користи 
такси превоз до истог места опредељења, 
накнада за обављени такси превоз плаћа се 
у износу који покаже таксиметар. 
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Члан 29. 
Када такси возач користи возило за личне 
потребе, ознака ТАХI  на крову возила мора 
бити уклоњена или покривена. 
 

Члан 30. 
Такси возилом се не могу превозити: 
1. Деца до 6 година старости без пратиоца, 

осим ако је родитељ или старатељ у 
споразуму са такси возачем поверио 
превоз детета до места опредељења; 

2. Лица под дејством алкохола или друга 
лица оболела од заразних болести; 

3. Посмртни остаци; 
4. Угинуле животиње; 
5. Експлозивне, лако запаљиве, отровне, 

радио активне, заразне, нагризајуће и 
друге материје које због својих особина 
могу бити опасне по безбедност и 
здравље људи или могу нанети другу 
штету. 

Такси возилом могу се, уз пристанак такси 
возача, превозити и кућни љубимци.  
 

Члан 31. 
Такси превозник је обавезан да за време 
такси превоза буде уредан (чист, 
подшишан, обријан или са негованом 
брадом или брковима, да му одећа буде 
чиста). 
Такси превозник у току рада не сме бити 
одевен у тренерицу, кратке панталоне, 
шортс, мајицу без рукава, односно без 
кошуље или мајице, без ципела, патика или 
сандала на ногама.  
 
V I   НАКНАДА ЗА ПРЕВОЗ  
 

Члан 32. 
Накнаду за превоз путника (ценовник 
услуга) утврђује предузеће, односно 
предузетник. 
Приликом издавања или продужетка такси 
дозволе, такси превозник је дужан да 
органу надлежном за послове саобраћаја 
достави ценовник услуга.  
 

Члан 33. 
Накнада за превоз наплаћује се у износу 
који покаже таксиметар на месту 
опредељења путника. 
На захтев путника такси возач је дужан да 
изда рачун о извршеном превозу и 
наплаћеној услузи која мора да садржи 
следеће податке. 

- регистарски број возила; 
- датум и време вожње; 
- релација вожње; 
- износ накнаде за извршену услугу и  
- печат. 
 
V I I  НАДЗОР  

 
Члан 34. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши  
Саобраћајни инспектор.  
 

Члан 35. 
Предузетник, предузеће, односно такси 
возач запослен у предузећу или код 
предузетника је дужан да инспектору 
омогући неометано вршење послова, стави 
на увид потребна документа, да у року који 
инспектор одреди достави потребне 
податке и да поступи по налогу инспектора. 
 

Члан 36. 
Инспектор је дужан да: 
1. Контролише да ли се такси превоз врши 

у складу са одредбама ове Одлуке; 
2. Контролише да ли такси возило 

испуњава прописане услове; 
3. Контролише превозне исправе и другу 

документацију која се односи на такси 
превоз; 

4. Утврђује идентитет такси возила и 
такси возача.  

 
У поступку надзора над спровођењем ове 
Одлуке инспектор је овлашћен да: 
1. Нареди отклањање недостатака у 

погледу испуњавања прописаних услова 
за обављање такси превоза путника, као 
и остале услове из ове Одлуке; 

2. Поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка; 

3. Искључи возило којим се врши превоз 
противно одредбама Закона  и ове 
Одлуке  одреди место паркирања и 
одузме саобраћајну дозволу, 
регистарске таблице у трајању од  5 
дана а ако понови прекршај  на 10 дана..  

За искључена возила из саобраћаја и 
привремено одузета возила у поступку 
инспекцијске контроле инспектор може да 
нареди да се иста паркирају у ограђеном 
простору надлежног јавног предузећа које 
управља паркиралиштима. 
За паркирана возила из става 3. овог члана, 
предузеће које управља паркинг простором 
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има право на надокнаду за паркирање и 
чување возила по важећој тарифи. 
 

Члан 37. 
Ако инспектор у вршењу инспекцијског 
надзора затекне заустављено возило на 
такси станици без ознаке ТАХI постављене 
на крову возила, ако такси возач није код  
такси возила које је на такси станици, 
донеће решење којим ће наложити да се 
возило уклони у одређеном року које се 
може одредити и на минуте. 
Решење из претходног става се поставља на 
возило и тиме се сматра да је достава 
извршена. 
 

Члан 38. 
Против решења инспектора може се 
изјавити жалба Општинском већу у року од 
8 дана од дана достављања. 
Жалба изјављена против овог решења 
инспектора из става 1. овог члана не одлаже 
извршење решења. 
 

Члан 39. 
Инспектор има право да, ради вршења 
прегледа, на путевима заустави такси 
возило. 
Заустављање такси возила инспектор врши 
истицањем  таблице  ''STOP''.  
 
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 40. 
Новчаном казном у износу од 80.000,00 до 
100.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице 
1. Ако не поступи у нескладу са 

одредбама  чл. 5 ст. 1. тачка 1, 3. и 4. и 
став 2. ове Одлуке. 

2. Ако обавља такси превоз возилима која 
не испуњавају прописане услове из чл. 
6. ове Одлуке и која нису редовно 
одржавана и контролисана. 

3. Ако ставља таблу „ТАXI“ на возило за 
које није издато одобрење надлежног 
органа локалне самоуправе или таквим 
возилом обавља такси превоз (чл. 16. 
став 1. ове Одлуке).  

4. Ако даје другом лицу које није 
запослено у његовој радњи  такси 
возило, такси дозволу и такси 
легитимацију  да обавља такси превоз 
путника члан 16. став 2. 

5. Ако такси превоз обавља физичко лице 
које не испуњава прописане услове из 
чл. 8 ове Одлуке. 

6. Ако не укључи таксиметар по уласку 
путника у возило, наплату превоза не 
изврши у износу који покаже 
таксиметар и не изда рачун (чл. 24, 28.  
и  33. ове Одлуке). 

7. Ако не поступи у складу са одредбама 
чл. 4, 7. и 11. ст. 1, 13, 14, 15, 19, 29, 30. 
и 31.  ове Одлуке. 

8. Ако не поступи у складу са одредбама 
чл. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 32. и 37. ове 
Одлуке. 

  
За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се 
и такси превозник запослен у правном 
лицу, као и одговорно лице у правном лицу  
новчаном казном у износу од 15.000,00 до 
50.000,00 динара.  
 

Члан 41. 
Новчаном казном у износу од 40.000,00 до 
100.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузетник: 
1. Ако обавља делатност супротно 

одредбама (члана 5. став 1. тачке 1, 3. 
и 4. и става 2.) ове  Одлуке. 

2. Ако обавља такси превоз возилом које 
не испуњава прописане услове из чл. 6. 
ове Одлуке. 

3. Ако такси превоз обавља физичко лице 
које не испуњава прописане услове из 
чл. 8. ове Одлуке. 

4. Ако ставља таблу „TAXI“ на возило за 
које није издато одобрење надлежног 
органа локалне самоуправе или таквим 
возило обавља такси превоз путника, 
(члан 16. став 1.) ове Одлуке. 

5. Ако даје другом лицу које није 
запослено у његовој радњи такси 
возило, такси дозволу, такси 
легитимацију или други документ и 
омогући му да на било који начин 
обавља такси превоз путника (члан 16. 
став 2.) 

6. Ако не укључи таксиметар по уласку 
путника у возило, наплату превоза не 
изврши у износу који покаже 
таксиметар и не изда рачун (чл. 24, 28 и 
33. ове Одлуке). 

7. Ако не поступи у складу са одредбама 
чл. 4, 7, 11. ст. 1, 13, 14, 15, 19, 29, 30. и 
31. ове Одлуке. 
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8. Ако не поступи у складу са одредбама 
чл. 21, 22, 23, 25, 26, 32. и 37. ове 
Одлуке. 

За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се 
и такси возач запослен код предузетника 
новчаном казном у износу од 25.000,00 до 
50.000,00 динара. 
 

Члан 42. 
Новчаном казном у износу од 25.000,00 до 
60.000,00 динара казниће се за прекршај 
лице које обавља такси превоз, а није 
уписано у регистар привредних субјеката 
или нема одобрење локалне самоуправе за 
обављање ауто такси превоза путника (чл. 
3. став 1. и 2.) ове Одлуке. 
Казном из става 1. овог члана казниће се и 
власник возила. 
За прекршај из става 1. овог члана обавезно 
се изриче и заштитна мера одузимања 
возила којим је прекршај извршен. 
                                                                      

Члан 43. 
Новчаном казном у износу од  25.000,00 до 
60.000,00 динара казниће се возач 
путничког возила који поставља таблу 
„TAXI“ у возилу на видном месту испред 
стаклених површина као и возач возила на 
коме су исписане рекламе, имена и бројеви 
телефона, а да исти нема регистровану 
делатност. 

 
Члан 44. 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 
100.000,00 дин казниће се правно лице ако 
не поступи по налогу инспектора (члан 
35.). 
За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник  новчаном казном у износу 
од 40.000,00 до 100.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се возач новчаном казном у износу од 
25.000,00 до 60.000,00 динара.  
 
VIII ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Такси превозници су дужни да ускладе 
пословање са одредбама ове Одлуке у року 
од 30 дана од дана њеног ступања на снагу. 
 

Члан 45 
Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје а важи Одлука о такси превозу на 
територији општине Рековац („Сл. гласник 
РС“, број 63/2010) 

Члан 46. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Рековац''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 344-32/13-01, од 04.11.2013. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                         

Горан Ђорђевић с.р. 
 
 

 
 
 
На основу члана 29. Закона о основама 
система образовања и васпитања («Сл. гл. 
РС» бр. 72/09 и 52/11), члана 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи 
основних школа («Сл. гл. РС» бр. 80/10), 
члана 30. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гл. РС»,број 9/02.. 
135/04), члана 36. Статута општине Рековац 
(«Сл. гл. општине Рековац», број 46/08 и 
50/08) и члана 103. Пословника Скупштине 
општине Рековац («Сл. гл. општине 
Рековац», број 47/08 и 54/09), Скупштина 
општине Рековац на 12. седници одржаној 
дана 04.11.2013. године,  донела је 
 
 
 

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

просторном распореду Основних школа 
на подручју општине Рековац 

 
 

I 
 
 
Мења се и допуњује Одлука о броју и 
просторном распореду Основних школа на 
подручју општине Рековац број 61-01/07-01 
од 11.01.2007. године. 
  
 

I I 
 

Утврђује се мрежа Основне школе «Душан 
Поповић» у Белушићу: 
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Основна школа „Душан Поповић“ 
Белушић, поред матичне школе у Белушићу 
и издвојених одељења матичне школе, има 
и издвојено одељење Основне музичке 
школе „Владимир Ђорђевић“ ул. Бошка 
Бухе бр. 4 Јагодина, у Белушићу, у којој се 
остварује основно музичко образовање и 
васпитање у трајању од две, четири и шест 
година, у просторијама ОШ „Душан 
Поповић“ Белушић, као и школу за 
образовање одраслих по моделу 
функционалног основног образовања 
одраслих, а на основу решења 
Министарства просвете број 615-00-1/2010-
07 од 28.09.2010. године. 
 

I I I 
 

У осталом делу Одлука о броју и 
просторном распореду Основних школа на 
подручју општине Рековац, остаје 
неизмењенa 

 

 
 

I V 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Основна школа «Душан Поповић» у 
Белушићу, поднела је захтев Скупштини 
општине Рековац за измену и допуну 
одлуке о броју и просторном распореду 
Основних школа на подручју општине 
Рековац, (за измену мреже Основне школе 
„Душан Поповић“) број 61-01/2013-01 од 
06.06.2013. године. 
Скупштина општине Рековац је 
констатовала да Установа – школа 
испуњава све услове из члана 30. и 31. 
Закона о основама система образовања и 

Шифра школе Седиште школе у 
месту Белушић 
матична школа 

«Душан Поповић» 
 

 
 

Белушић 

Разредност 
 

I  -  VIII 
Издвојено одељење 

музичке школе 
„Владимир Ђорђевић“ 

Јагодина 

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

13.4.1 

 
 
 
 
 
 

 

Школа за образовање 
по моделу 
функционалног 
основног образовања 
одраслих 

 
I  -  VIII 

Издвојено одељење 
матичне школе у месту 

 

Богалинац I  -  IV 
Драгово I  -  VIII 
Жупањевац I  -  IV 
Калудра I  -  IV 
Лепојевић I  -  IV 
 Надрље I  -  IV 
Опарић I  -  VIII 
Превешт I  -  IV 
Секурич I  -  IV 
Сибница I  -  IV 
Шљивица I  -  IV 
Каленићки Прњавор I  -  IV 
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васпитања, па је сходно томе одлучила као 
у диспозитиву одлуке. 
Сагласност на измену и допуну Одлуке о 
броју и просторном распореду Основних 
школа на подручју општине Рековац, даје 
Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Владе Републике 
Србије. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 61-06/13-01, дана:04.11.2013. год. 

                                       
  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                              

Горан Ђорђевић с.р. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи («Сл. гл. РС» 
бр.129/07), члана 36. став 1. тачка 9. 
Статута општине Рековац («Сл. гл. општине 
Рековац» бр. 46/08 и 50/08) и члана 103. 
став 1. Пословника Скупштине општине 
Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр. 
47/08 и 54/09), Скупштина општине 
Рековац на 12. седници одржаној дана 
04.11.2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О разрешењу чланова Надзорног одбора 

ЈКП „Мермер“ Рековац 
 

I 
 
РАЗРЕШАВAЈУ СЕ чланови Надзорног 
одбора ЈКП „Мермер“ Рековац и то: 
1. Младен Јовановић из Бара 
2. Јован Павловић из Превешта 
3. Богдан Томић из Течића 
4. Драган Илић из Белушића 
5. Зоран Антић из Опарића 
 

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

Број: 02-73/13-01 дана: 04.11.2013. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                   
Горан Ђорђевић с.р. 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи («Сл. гл. РС» 
бр.129/07), члана 36. став 1. тачка 9. 
Статута општине Рековац («Сл. гл. општине 
Рековац» бр. 46/08 и 50/08) и члана 103. 
став 1. Пословника Скупштине општине 
Рековац («Сл. гл. општине Рековац» бр. 
47/08 и 54/09), Скупштина општине 
Рековац на 12. седници одржаној дана 
04.11.2013. године донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О разрешењу чланова Управног одбора 

ЈКП „Мермер“ Рековац 
 
 

I 
 
 
РАЗРЕШАВAЈУ СЕ чланови Управног 
одбора ЈКП „Мермер“ Рековац и то: 

 
 

1. Богољуб Радовановић из Рековца 
2. Бобан Лукић из Бара 
3. Драган Гајић из Опарића 
4. Милован Спасић из Рековца 
5. Иван Степановић из Сибнице 
6. Љубиша Томић из Течића 
7. Драгослав Бушетић из Рековца 
8. Ненад Марковић из Бара 
9. Рашко Вуловић из Мотрића 
 
 

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

Број: 02-76/13-01 дана: 04.11.2013. године 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                          
Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 16. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“ 119/12), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи («Сл. гл. РС» бр. 
129/07), члана 36. став 1. тачка 9. 
Статута општине Рековац («Сл. гл. 
општине Рековац» бр. 46/08 и 50/08) и 
члана 103. став 1. Пословника 
Скупштине општине Рековац («Сл. гл. 
општине Рековац» бр. 47/08 и 54/09), 
Скупштина општине Рековац на 12. 
седници одржаној дана 04.11.2013. 
године донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О именовању чланова Надзорног 
одбора ЈКП „Мермер“ Рековац 

 
 
 

I 
 
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор ЈКП 
„Мермер“ Рековац: 

 
 

1. Милан Аврамовић, дипл. еец. из 
Рековца 

2. Радован Марковић, дипл. правник из 
Драгова 

3. Предраг Савић, дипл. маш. инг. из 
Течића 

 
 

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

Број: 02-74/13-01 дана: 04.11.2013. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                    
Горан Ђорђевић с.р. 

 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи («Сл. гл. 
РС» бр.129/07), члана 36. став 1. тачка 9. 
Статута општине Рековац («Сл. гл. 
општине Рековац» бр. 46/08 и 50/08) и 
члана 103. став 1. Пословника 
Скупштине општине Рековац («Сл. гл. 
општине Рековац» бр. 47/08 и 54/09), 
Скупштина општине Рековац на 12. 
седници одржаној дана 04.11.2013. 
године донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О разрешењу  чланова Управног 

одбора Предшколске установе 
„Милоје Милојевић“ у Рековцу 

 
 
 

I 
 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног 
одбора Предшколске установе „Милоје 
Милојевић“ у Рековцу, као 
представници родитеља и то: 

 
1. Милан Пешић из Опарића 
2. Биљана Марковић из Драгова 
 
 

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

Број: 02-53/13-01, дана: 04.11.2013. 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 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 12. 
седници одржаној дана 04.11.2013. 
године донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О именовању  чланова Управног 

одбора Предшколске установе 
„Милоје Милојевић“ у Рековцу 

 
 
 

I 
 
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног 
одбора Предшколске установе „Милоје 
Милојевић“ у Рековцу, као 
представници родитеља и то: 

 
1. Мирјана Божилов из Рековца 
2. Данијела Тодосијевић из Течића 
 
 

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

Број: 02-54/13-01 дана: 04.11.2013. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                          
Горан Ђорђевић с.р. 

 
 
 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи («Сл. гл. 
РС» бр.129/07), члана 53. став 2. и члана 
54. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања («Сл. гласник 
РС» бр. 72/09, 52/11 и 55/13),  члана 36. 
став 1. тачка 9. Статута општине 
Рековац («Сл.гл. општине Рековац» бр. 
46/08) и члана 103. Пословника 
Скупштине општине Рековац («Сл. гл. 
општине Рековац» бр. 47/08), 
Скупштина општине Рековац на 12. 
седници одржаној дана 04.11.2013. 
године донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О разрешењу члана органа 

управљања – школског одбора  
Средње „Пољопривредно – 

ветеринарске“ школе у Рековцу 
 
 
 

I 
 
РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Тодоровић из 
Рековца, члан школског одбора Средње 
„Пољопривредно – ветеринарске“ 
школе у Рековцу, 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: 02-56/13-01 дана, 04.11.2013. 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 53. став 2. и члана 
54. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања («Сл. гласник 
РС» бр. 72/09, 52/11 и 55/13),  члана 36. 
став 1. тачка 9. Статута општине 
Рековац («Сл.гл. општине Рековац» бр. 
46/08) и члана 103. Пословника 
Скупштине општине Рековац («Сл. гл. 
општине Рековац» бр. 47/08), 
Скупштина општине Рековац на 12. 
седници одржаној дана 04.11.2013. 
године донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О именовању члана органа 

управљања – школског одбора  
Средње „Пољопривредно – 

ветеринарске“ школе у Рековцу 
 
 
 

I 
 
ИМЕНУЈЕ СЕ Снежана Вулетић из 
Мотрића за члана школског одбора 
Средње „Пољопривредно – 
ветеринарске“ школе у Рековцу, 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: 02-75/13-01, дана: 04.11.2013. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                               
Горан Ђорђевић с.р. 

 
 

 
На основу 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. став 1. Пословника 
Скупштине општине Рековац («Сл. гл. 
општине Рековац» бр. 47/08 и 54/09), 
Скупштина општине Рековац на 12. 
седници одржаној дана 04.11.2013. 
године донела је 

 
О Д Л У К У 

О спровођењу пописа, регистрације и 
трансфера власништва јавне имовине 

на локалну самоуправу    
 
I 
 

Утврђује се Предлог одлуке о 
спровођењу пописа, регистрације и 
трансфера власништва јавне имовине на 
локалну самоуправу – општину 
Рековац. 
 

I I 
 

 Попис, регистрацију и трансфер 
власништва јавне имовине на локалну 
самоуправу, спроводиће тело одговорно 
за послове пописа и регистрације јавне 
имовине које ће основати Скупштина 
општине Рековац. 
 

I I I 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општина Рековац као ко-апликант 
учествује у програму EU EXCHANGE 4, 
са пројектом „Попис имовине која ће 
бити предмет уписа права јавне својине 
у корист јединице локалне самоуправе“ 
заједно са Градом Крагујевцом (који је 
апликант) и општинама Топола, Кнић и 
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Баточина. Циљ програма је спровођење 
приоритетних националних политика на 
локалном нивоу, са приоритетом 
подизања конкурентности – пословна 
сарадња у области пољопривреде и 
унапређење управљања имовином. 
Заједнички Concept note предат је 
Европској делегацији 03.07.2013. године 
и резиме пројекта је одабран од стране 
уговореног тела.  
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број:404-05/2013-04, дана: 04.11.2013. год. 
 

                                                                                          
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                     

Горан Ђорђевић с.р. 
 
 

На основу 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. став 1. Пословника Скупштине 
општине Рековац («Сл. гл. општине 
Рековац» бр. 47/08 и 54/09), Скупштина 
општине Рековац на 12. седници одржаној 
дана 04.11.2013. године донела је 

 
О Д Л У К У     

O оснивању одговорног тела одговорно 
за послове пописа и регистрације јавне 

имовине 
 

I 
Оснива се тело одговорно за послове 
пописа и регистрације јавне имовине за 
програм EXCHANGE 4 пројекта „Попис 
имовине која ће бити предмет уписа права 
јавне својине у корист јединице локалне 
самоуправе – општине Рековац“ у саставу: 
1. Зоран Дамњановић, дипл. правник, 
начелник Општинске управе, руководилац  
2. Срећко Станковић, дипл. инж. 
агрономије, Канцеларија за економски 
развој 
3. Душан Ђорђевић, дипл. инж. 
грађевине, Одељење за привреду, 
урбанизам и инспекцијско-правне послове 
4. Александра Петровић, дипл. 
економиста, извршилац за област привреде, 

приватног предузетништва и локалног 
економског развоја 
5. Вијолета Петковић, правник, 
служба за  имовинско-правне послове 
  

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

Број: 404-05/2013-01, дана: 04.11.2013. год. 
                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                     
Горан Ђорђевић с.р. 

 
 

На основу 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. став 1. Пословника Скупштине 
општине Рековац («Сл. гл. општине 
Рековац» бр. 47/08 и 54/09), Скупштина 
општине Рековац на 12. седници одржаној 
дана 04.11.2013. године донела је 
 

ОДЛУКУ 
О мерама за санацију и опоравак ЈКП 

„Мермер“ Рековац. 
 
 

I 
Доноси се одлука о мерама за санацију и 
опоравак ЈКП „Мермер“ Рековац на 
предлог радне групе. 
 

I I 
Радна група за израду Предлога мера за 
санацију и опоравак ЈКП „Мермер“ - 
функционисање и омогућавање обављања 
делатности од општег интереса, дана 
04.04.2013. године утврдила  је  Предлог 
мера за санацију и опоравак ЈКП „Мермер“ 
Рековац који подразумева ХИТНЕ 
организацијске и друге промене у 
предузећу и то: 
1. Одлагање плаћања  или репрограм 
доспелих неизмирених обавеза – дугова  
2. Промена унутрашње организационе 
структуре (укидање непрофитабилних 
пословних јединица) 
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                   ( 
 
 
 

 
 

3. Смањење броја запослених и 
прилагођавање квалификационе структуре 
стварним потребама и захтевима посла које 
ЈКП „Мермер“ обавља, кроз спровођење 
социјалног програма и преквалификацију 
запослених радника 
Оптималан број запослених је 22 радника. 
 

I I I 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Рековац. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
Број: 023-11/13-01, дана: 04.11.2013. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                          

Горан Ђорђевић с.р. 
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Механизација 
3 извршиоца 

 

Јавна расвета 
2 извршиоца 
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