СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

Година 11.

14. октобар 2014. године

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'',
бр.54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 испр. 108/2013), 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 19. седници одржаној дана 01.10.2014.
године донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
ЗА 2014. ГОДИНУ

I OПШТИ ДЕO
Члан 1.
У одлуци о буџету општине Рековац за 2014. годину члан 1. мења се и гласи:
''Члан 1.''
Укупни приходи и примања буџета општине Рековац за 2014. годину (рачун за извршење
буџета-буџетска средства и примања од продаје финансисјке имовине и
задуживања)утврђују се у износу од 377.000.000,00 динара и средства од прихода и
додатних активности директних и индиректних корисника буџета у износу од 13.625.000
динара.
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
,, Члан 2.''
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Рековац за 2014. годину састоје се
од :

1

Број 6.

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

у динарима
378.125.000,00
364.500.000,00
13.625.000,00
386.125.000,00
372.500.000,00
13.625.000,00
- 8.000.000
0,00
0,00
-8.000.000
у динарима
500.000,00
12.000.000,00
4.500.000,00

8.000.000,00

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
,,Члан 3.''
Приходи и примања буџета која представљају буџетска средства, по изворима,
планирају се у следећим износима:
Економ
клас.
1
700000
711000
711110
711120
711140
711160
711180
711190

Извори прихода и примања

2
I. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Порези на доходак,добит и капиталне добитке
Порез на зaрaде
Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приходе од осигурања лица
Самодоприноси
Порез на друге приходе

2

Буџетска
средства и
примања (кл
9)
3
364.500.000
60.600.000
48.000.000
5.000.000
2.500.000
50.000
50.000
5.000.000

Сопствени
приходи и
приходи од
осталих
нивоа власти
13.625.000

712000
712110
713000
713120
713310
713420
713610
714000
714510
714540
714550
714560
716000
716110
733000
733150
733250
741000
741150
741520
741530
741560
742000
742150
742250

Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада

50.000
50.000
20.525.000

Порези на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
Порез на добра и услуге
Порези, таксе и накнаде на моторна возила
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске накнаде
Други порези
Комуналне такса на фирму
Трансфери од др. Нивоа власти
Текући трансфери од др. Нивоа власти у корист
нивоа општине
Капитални трансфери од др.нивоа
Власти у корист нивоа општине
Приходи од имовине
Камате на средства буџета општине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
земљишта
Накнада за коришћење град. грађ. Земљишта
Kоришћење ваздухопловног простора
Продаја добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга

742350
743000

Новчане казне и одузета имовинска корист

743320

Приходи од новч.казни за прекрш у корист нивоа
републике
Приходи од новч.казни за прекрш.
Добровољни трансфери од физ.и правних лица
Текући добр.тр.од. физ. И правних лица
Мешовити и неодређени приходи

745150
771000

6.000.000
25.000
100.000
200.000
4.000.000
4.000.000

Таксе у корист нивоа општине
Приходи које својом дел. Оств.орг.и орган. Општ.

743350
744000
744150
745000

15.000.000
1.500.000
4.000.000
25.000
6.325.000

Мешовити и неодређ.приходи у корист нивоа
општине
Меморамдумске ставке за рефундацију расхода

263.000.000
243.000.000
20.000.000
1.900.000
300.000
1.000.000
500.000
100.000
3.900.000

2.330.000

500.000

2.330.000

400.000
3.000.000

1.200.000
1.000.000
200.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

500.000

3

11.295.000
11.295.000

771100
772000
772100
900000

911000
911450
921000
921950

Меморамдумске ставке за рефундацију расхода
Меморамдумске ставке за рефундацију расхода
из претходне године
Меморамдумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године
II.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Примања од домаћих задуживања
Примања од задуживања од посл.банака у земљи у
кор.нив.општ.
Примања од продаје дом.фин.имов.
Прим од продаје .дом.акц.и ост.кап.у кор. нивоа
општине
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I + II)

500.000
500.000
500.000
12.500.000

12.000.000
12.000.000

500.000
500.000
377.000.000

13.625.000

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

400000
410000
411

420000
421
422
423
424
425

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додaци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛ. И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

426
440000

Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА И

412
413
414
415
416

Средства из
буџета

Сред. из
Укупна средств.
сопств.и
ост.извора
366.850.000
13.625.000
380.475.000
43.395.000
43.395.000
34.285.000
34.285.000
6.000.000

6.000.000

1.060.000
1.650.000
400.000

1.060.000
1.650.000
400.000

32.760.000
7.050.000
710.000
16.100.000
2.900.000
900.000
5.100.000
2.000.000
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1.000.000

1.000.000

33.760.000
7.050.000
710.000
17.100.000
2.900.000
900.000
5.100.000
2.000.000

441
444
450000
451
460000
463
470000
472
480000
481
482
483
484

490000
494
4941
49411
49412
49413
49414
49415
49416
4942
49421
49422
49423
49424
49425
49426
4945
49451

4948
4950
4951
49511
49512
494515

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефина.
предузећима и организац.
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕР
Трансфери ост. нивоима власти
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотац. невлад. организација
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или
штете насталу услед.ел.неп.и
др.природних узрока
АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Остали расходи
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН.ИМОВ.
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

1.000.000
1.000.000
29.000.000
29.000.000
68.000.000

1.000.000

69.000.000

68.000.000
11.000.000

1.000.000

69.000.000
11.000.000

11.000.000

11.000.000

10.643.000
7.573.000
170.000
1.000.000

10.643.000
7.573.000
170.000
1.000.000

1.900.000

1.900.000

170.052.000

11.625.000

181.677.000

133.713.000
40.763.000
32.485.000

9.760.000
4.030.000
3.500.000

143473.000
44.793.000
35.985.000

5.588.000

500.000

6.088.000

1.090.000
1.400.000
200.000

30.000

1.120.000
1.400.000
200.000

85.840.000
5.000.000
660.000
8.920.000
44.660.000
5.500.000
21.100.000
2.900.000
2.900.000

5.730.000
1.000.000

91.570.000
6.000.000
660.000
9.285.000
47.760.000
5.500.000
22.365.000
2.900.000
2.900.000

4.210.000
31.480.000
28.180.000
22.400.000
5.500.000
280.000
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1.000.000
1.000.000
29.000.000
29.000.000

365.000
3.100.000
1.265.000

1.865.000
1.865.000
1.000.000
845.000
20.000

4.210.000
33.345.000
30.045.000
23.400.000
6.345.000
300.000

4954
495411
499

Природна имовина.
Земљиште
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

3.300.000
3.300.000
4.859.000

3.300.000
3.300.000
4.859.000

500000
510000
511
512
513
515
540000
541

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН. ИМОВ.
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Природна имовина
Земљиште

5.650.000
4.650.000
4.000.000
600.000

5.650.000
4.650.000
4.000.000
600.000

50.000
1.000.000
1.000.000

50.000
1.000.000
1.000.000

600000

ИЗД.ЗА ОТПЛ.ГЛ.И
НАБ.НЕФ.ИМОВИНЕ
ОТПЛ.ГЛАВНИЦЕ
Отпл.гл.дом.кредиторима
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ (4+5+6)

4.500.000

4.500.000

4.500.000
4.500.000
377.000.000

4.500.000
4.500.000
390.625.000

610000
611

13.625.000

Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:
,, Члан 6.''
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (рачун за извршење буџета-буџетска средства)
УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА:
Опис
1
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1.2. Порез на фонд зарада
1.3. Порез на имовину*
1.4. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)
1.5. Порез на међународну трговину и трансакције
(царина)
1.6. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега
- приходи од игара на срећу
- наплаћене камате
2.1. Приходи из буџета
3.Меморамдумске ставке за рефундацију расхода
4. Донације
5. Трансфери
6. Примања од продаје нефинансијске имовине
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Шифра економске
класификације
2
7
71
711
712
713
714
715
716+719
74
7141
7411
79
771 +772
731+732
733
8

План
3
364.500.000
364.500.000
91.500.000
60.600.000
50.000
20.525.000
6.325.000

4.000.000
9.000.000

1.000.000
263.000.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА (рачун за извршење буџета, без сопствених прихода )
УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА:
Опис
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1. Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Права из социјалног осигурања
6. Остали расходи у чему:
- Средства резерви
7.Трансфери
8. Издаци за набавку нефинансијске имовине
9. Издаци за набавку финансисјке имовине (осим
6211)

Шифра економске
класификације
4+5
4
41
42
44
45
47
48+49
463
5
6

План
372.500.000
366.850.000
43.395.000
32.760.000
2.000.000
29.000.000
11.000.000
180.695.000
4.859.000
68.000.000
5.650.000
4.500.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА И ОТПЛАТЕ
ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (рачун за извршење буџета)
Опис
Шифра економске
План
класификације
Примања од продаје финансијске имовине и
задуживања и отплата дуга и набавка
финансијске имовине
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
92
500.000
финансијске имовине
2. Задуживање
91
12.000.000
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
911
12.000.000
2.2. Задуживање код страних кредитора
912
3. Отплата дуга
61
4.500.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
611
4.500.000
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, 2016.
Годину исказују се у следећем прегледу:
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Прилог 1
Капитални пројекти у периоду 2014 - 2016. године
Шифра СДК:

0

0

0

0

0

0

0

у дин (заокружено на 000)
Приоритет

1
1

2

3

Назив капиталног пројекта

Година почетка
финансирања
пројекта

2

3

Година
завршетка
финансирања
пројекта
4

Реализовано
закључно са
31.12.2012.
године

Укупна вредност
пројекта
5

2013

6

Пројекат водоснабдевања у 2013.
насељеним местима општине
Рековац

Након
2016.

284.169.

/

Изградња путева: Беочић2014.
И.ПрњаворСиљевица –
Богалинац Лепојевић-Лолин
гроб Комаране- Течић (),
Жупањевац –Надрље (пренос
средстава се не врши преко
буџета Општине)) КалудраПревешт (-израда пројекта ),
Пут кроз Лоћика вр. ,
Богалинац-Доброселица
(Пренос. Дир.извођ.)
Изградња нове градске
2015.
топлане у Рековцу дин.

2016.

71.470

/

2015.

176.280

7

7.500

2014

9

2015

10

11

11.500

43.500.

68.500.

48.000

12.800

10.670

176.270

8

2016

Након 2016

12

153.169

4

5

6

7

8

9

10

Реконструкција и
модернизација школских
објеката ОШ ''Душан
Поповић''у Белушићу и
изградња терена за мале
спортове

2013.

2015.

36.273

14.025

16.000

Реконструкција и
модернизација школских
објеката ОШ ''Светозар
Марковић'' у Рековцу

2013.

2014.

28.654

6.500

22.654

Реконструкција и
2013.
модернизација школских
објеката
пољопривредноветеринарске
школе .
Капиталне субвенције .
2013.
Друмски саобраћај –куповина
аутобуса (

2014.

16.157

6.800

9.857

2016.

18.000

1.000

3.000

Изградња отворених
спортских терена и уређење
парка

2013.

2016.

30.000

Уређење комплекса за
2013.
културну манифестацију
''Прођох Левач , прођох
Шумадију''
Пројекат регулације реке
2015.
Дуленке у Рековцу узводно од
моста на путу за Белушић ,
вредност

2016.

18.671

2017.

53.933

9

6.698

6.000

8.000

1.000

14.000

15.000

500

8.161

10.000

19.000

17.000

17.933

11

12

13

14

Новелација – регулација
2015.
регулације реке Дуленке у
Рековцу узводно од моста на
путу за Белушић , вредност

2016.

4.814

Реновирање домова културе у 2013.
Опарићу Цикоту, Лоћики,
Течићу,
Урсулу , Секуричу, Беочићу,
Вукмановцу и
Секуричу,Комарану и
осталим местима

2017.

32.387

Набавка контејнера (200ком) 2014.

2016.

6.000

Набавка 2 аутомобила за
2013.
потребе ОУ и једног
аутомобила за потребе Фонда
за развој пољопривреде

2015.

2.500

1.000

500

15
16
17
18
19
20

10

2.000

2.814

2.000

18.387

3.000

1.000

2.000

3000

1.000

1.000

8.000

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014 - 2016

СД
К

у дин (

Табела 3а

Укупно сви пројекти:
Назив капиталног пројекта

Р.б
р.
1

1

Конто
3 ниво

2
3
Пројекат
511
водоснабдевања у
насељеним местима
општине Рековац
284.169.000дин.
(2.491.751 Еур ):
Изградња маг. Цевовода
за нас. Места Течић,
Рабеновац, Вукмановац,
Лоћика, В.Крушевица
156.523.000
дин..(1.372.474 Еур.);
Изг.резервоара
В.Крушевица 43.967.000
дин.. (385.520 Еур );
Изг.маг.цевовода Опарић
21.572.000 дин.(189.159
Еур.) ; Изгр.
Маг.цевовода Лепојевић
18.963.000
дин.(166.280Еур)
Изгр.маг.цевовода

Конто
4 ниво

4
5112

Опис конта

4а
Зграде и
грађ.
објекти

Извор

5
01
07

18

2013

Опис извора

5а
Буџетски приходи
Донације остаалих
нивоа власти (Из
буџета републике)

6

2014

2015

2016

3.500.000

8.500.000

8.500.000

5.000.000

20.000.000

30.000.000

3.000.000

15.000.000

30.000.000

7

8

9

Остали извори

10
16.169.000
65.000.000

72.000.000
7.500.000

11

Након 2016

2

3

4

5

Драгово 21.572.000
дин.(189.159 Еур);
Изгр.маг.цевовода
Белушић 21.572.000. дин.
(189.159 Еур);
Уређење комплекса за
511
културну манифестацију
''Прођох Левач , прођох
Шумадију'' 18.671.000
динара
Реновирање домова
културе у Опарићу
(16.387.000 дин.) ,
Цикоту, Лоћики, Течићу,
Урсулу , Секуричу,
Беочићу, Вукмановцу и
Секуричу,Комарану и
осталим местима
(16.000.000)
Изградња отворених
спортских терена и
уређење парка
(30.000.000)

423,
425,
426,
511

511

Изградња путева:
511
БеочићИ.Прњавор(27.000.000),
Сиљевица –Богалинац
(15.700.000), ЛепојевићЛолин гроб (11.830.000)
Комаране- Течић
(8.340.000), Жупањевац –
Надрље (1.200.000пројекат) Калудра-

5112

4239,
4251,
4269,
5112

5112

5112

Зграде и
грађевинс
ки
објекти
Зграде и
грађевинс
ки
објекти

Зграде и
грађевинс
ки
објекти
Зграде и
грађевинс
ки
објекти

01
07

18
01
07

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

18

Остали извори

01

Буџетски приходи
Донације остаалих
нивоа власти (Из
буџета републике)

07

18
01
07

18

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

Остали извори
12

1.171.000

500.000

7.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

10.000.000

3.000.000

16.387.000

4.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

35.000.000

8.800.000

1.000.000

6.670.000

9.000.000

8.000.000

Превешт (600.000-израда
пројекта ), Пут кроз
Лоћика вр. 6.800.000,
Богалинац -Доброселица
Набавка контејнера
(200ком) (6.000.000)

512

5124

Машине и
опрема
01

6
07

7

8

9

Набавка 2 аутомобила за
потребе ОУ и једног
аутомобила за потребе
Фонда за развој
пољопривреде 2.500.000

512

Капиталне субвенције .
Друмски саобраћај –
куповина аутобуса
(18.000.000)

451

Реконструкција и
модернизација школских
објеката ОШ ''Светозар
Марковић'' у Рековцу
25.654.000 дин. +
3.000.000
1)
Реконструкција и
модернизација
школске зграде у
Цикоту 3.992.000
дин.
2)Реконструкција и

5121

18
Машине и 01
опрема
07
18

463

4512

4631

Капиталн
е
субвенциј
е јавним и
нефинанс
ијским
орг.
Трансфер
и осталим
нивоима
власти

01
07

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

18

Остали извори

01

Буџетски приходи
Донације остаалих
нивоа власти (Из
буџета републике)

07

18

Остали извори

13

2.000.000

1.000.000

500.000

1.000.000

3.000.000

2.500.000

1.000.000

4.000.0000

21.654.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

6.000.000

8.000.000

10

модернизација
школске зграде у
Урсулу (2.921.000
дин.)
3)Реконструкција и
модернизација
школске зграде у
Кавадару (3.513.000
дин.)
4)Реконструкција и
модернизација
школске зграде у
Лоћики (3.790.000
дин.)
5)Реконструкција и
модернизација
школске зграде у
Рековцу (9.283.000
дин.)
6)Реконструкција и
модернизација
школске зграде у
Великој Крушевици
(2.155.000дин)
Реконструкција и
модернизација школских
објеката ОШ ''Душан
Поповић''у Белушићу и
изградња терена за мале
спортове 36.723.000дин.
1. Реконструкција и
модернизација школске
зграде у Лепојевићу
4.334.000 дин.
2.Реконструкција и
модернизација школске

463

4631

Трансфер
и осталим
нивоима
власти

01
07

18

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

14

1.000.000

13.025.000

1.000.000

15.000.000

1.000.000

5.698.000

11

зграде у Превешту
(обухвата и
реконструкцију мокрих
Чворова) 4.220.000дин
3.Реконструкција и
модернизација школске
зграде у Калудри
(4.106.000 дин)
4. Реконструкција и
модернизација школске
зграде у Шљивици
(обухвата и
реконструкцију мокрих
Чворова ) 3.878.000
5.Реконструкција и
адаптација згр. у
Белушићу, мокрих
чворова у Белушићу,
Опарићу, Драгову
(3.878.000)
6.Изградња игралишта за
мале спортове у
Лепојевићу и
Жупањевцу (6.565.000)
7. Набавка и уградња
опреме за кухиње у
Белушићу, Драгову и
Опарићу 8.589.000 дин
8.Набавка
пољопривредних
машина и пластеника
1.153.000
Реконструкција и
463
модернизација школских
објеката
пољопривредноветерина

4631

Трансфер
и
остљалим
нивоима

01
07

Буџетски приходи
Донације остаалих
нивоа власти (Из
буџета републике)
15

2.000.000

4.800.000

2.700.000

7.157.0000

12

13

14

рске школе 11.957.000
дин. +4.200.000

власти

Пројекат регулације реке 511 5112,
Дуленке у Рековцу
541 5411
узводно од моста на путу
за Белушић , вредност
51.933.000 дин +
2.000.000 дин.
Новелација – регулација
регулације реке Дуленке
у Рековцу узводно од
моста на путу за
Белушић , вредност
4.814.000.000
Изградња нове градске
топлане у Рековцу
176.280.000 дин.

511

5111

5112
511

18

Остали извори

Зграде и
грађевинс
ки
објекти,
Земљишт
е

01

Буџетски приходи
Донације остаалих
нивоа власти (Из
буџета републике)

18

Остали извори

Зграде и
грађевинс
ки
објекти,

01

Буџетски приходи
Донације остаалих
нивоа власти (Из
буџета републике)

Зграде и
грађевинс
ки
објекти

07

07

18
01
07

18

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

*Курс Еур на дан 30.11.2013.године 114,0442
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1.500.000
2.000.000

17.000.000

2.000.000

15.000.000

161.280.00
0

17.00.000

2.814.000.00
0

17.933.000

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 2014. години састоји се од:
1. Укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине
(7+8) у износу од 378.125.000,00 динара, где је учешће буџетских средстава
364.500.000,00 и учешће сопствених прихода 13.625.000,00.
2. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања у износу од 12.500.000,00.
3. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине (4+5) у износу од
386.125.000,00 динара, где је учешће буџетских расхода и издатака 372.500.000,00 и
учешће расхода и издатака који се финансирају из сопствених прихода 13.625.000,00
динара.
4. Издатака за отплату главнице дуга у износу од 4.500.000,00 динара.
Члан 8.
Члан 9. мења се и гласи:
,, Члан 9.''
У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 3.859.000,00 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 Oпштинско веће
Општине Рековац и председник општине на предлог органа управе надлежног за
финансије.
Члан 10. мења се и гласи:
,, Члан 10.''
У сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 1.000.000,00 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 377.000.000,00 динара и средства од прихода и додатних
активности директних и индиректних корисника буџета у износу од 13.625.000,00
динара, распосеђују се по корисницима и ближим наменама и то:
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Раз

1
1

Гл

2
1.00

Фун.

Поз.

3

4

Ек.
Кл.

Опис

5

6

Средства из Средства из
буџета
сопствених
извора
7

8

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
средства
10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи

110
1

411

2

412

3

414

4

415

5

416

6

421

7
8

422
423

9

424

10
11

426
482

Плате додаци и накнаде запослених
Соц.доп.на терет послод.
Соц.давања запосленим
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и
ост.посеб.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Део средстава ове апропријације намењен
је за финансирање накнада за заменика
председника скупштине, одборникe и
чланова комисија које су образоване од
стране Скупштине општине, , и сл.
Специјализоване услуге
Део средстава ове апропријације намењен
је за финансирање трошкова рушења
бесправно подигнутих објеката
Материјал
Порези, обав.таксе и казне

18

3.405.000

3.405.000

450.000

450.000

20.000

20.000

100.000

100.000

0

0

500.000

500.000

100.000
4.000.000

100.000
4.000.000

1.000.000

1.000.000

1.300.000
40.000

1.300.000
40.000

01

Извори фин.за функц.110:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110:

320

12

423

13

424

14
15

426
484

16

512

17

541

01

Услуге противпожарне и ванредне
заштите
Услуге по уговору
,Средства ове апропријације предвиђена су
за финансирање услуга и трошкова штаба
за ванредне ситуације
Специјализоване услуге
Део средстава ове апропријације намењен
је за финансирање узорковања воде;
израде плана заштите и спашавања у
ванредним ситуацијама и процена
угрожености од ел. непогода
Материјал
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода
(пожар, поплаве и сл)
Машине и опрема
Средства ове апропријације користиће се
за финансирање набавке опреме с за
узбуњивање и сл.
Земљиште
Средства ове апропријације намењена су за
куповину земљишта за потребе ватрогасно
спасилачеке јединице
Извори фин.за функц.320:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 320:
Извори фин.за главу 1.00
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10.915.000

10.915.000

10.915.000

10.915.000

100.000

100.000

1.000.000

1.000.000

200.000
1.500.000

200.000
1.500.000

100.000

100.000

1.000.000

1.000.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

01

01

2

2.00
110
18

411

19

412

20

414

21

415

22

421

23
24
25
26
27
28

422
423
424
426
472
481

29
30

482
484

Приходи из буџета
Укупно глава 1.00:

14.815.000
14.815.000

14.815.000
14.815.000

Извори фин.за раздео1:
Приходи из буџета
Укупно за раздео 1:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи

14.815.000

14.815.000

14.815.000

14.815.000

3.030.000

3.030.000

550.000

550.000

40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

10.000
3.700.000
100.000
100.000
1.000.000
1.600.000

10.000
3.700.000
100.000
100.000
1.000.000
1.600.000

30.000
400.000

30.000
400.000

Плате додаци и накнаде запослених
Соц.доп.на терет послод.
Соц.давања запосленим
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накн.за соц.зашт.из буџета
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.
Порези, обав.таксе и казне
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.
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01

01

01

Извори фин.за функц.110:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110:
Извори фин.за главу 2.00
Приходи из буџета
Укупно глава 2.00:
Извори фин.за раздео 2:
Приходи из буџета
Укупно за раздео 2:

3

3.00

10.660.000

10.660.000

10.660.000

10.660.000

10.660.000

10.660.000

10.660.000

10.660.000

27.850.000
5.000.000
1.000.000
1.500.000
400.000

27.850.000
5.000.000
1.000.000
1.500.000
400.000

6.500.000
600.000
2.000.000
800.000
900.000
3.500.000
100.000
500.000

6.500.000
600.000
2.000.000
800.000
900.000
3.500.000
100.000
500.000

50.000

50.000

ОПШТИНСКА УПРАВА

130

31
32
33
34
35

411
412
414
415
416

36
37
38
39
40
41
42
43

421
422
423
424
425
426
482
512

44

515

Опште услуге
Плате додаци и накнаде запослених
Соц.доп. на терет послод.
Соц.давања запосленимa
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и ост.посеб.расходи
Средства ове апропријације користиће се
за исплату јубиларних награда
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одрж.
Материјал
Порези, обав.таксе и казне
Машине и опрема
Део средстава ове апропријације намењен
је финансирање набавке аутомобила
Нематеријална имовина
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01
07

Извори фин,за функц. 130:
Приходи из буџета
Дон.осталих нивоа власти
Укупно за функцију 130:
Социјална заштита некласификована на
другом месту

090
45

46

463

472

Дотације и трансфери осталим
нивоима власти
Средства ове апропријације намењена су за
финансирање Центра за социјални Рад
општине Рековац и то
Плате, додаци и накнаде запослених
Соц.допр.на тер.послод
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке
Maтеријал
Накнаде за социјалну заштиту
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Накн.за соц.зашт.из буџета
Средства ове апропријације намењена су за
финансирање
Специјалне школе
Накнада за свако новорођено дете
Накнада за породиље
Накнада за склопљене бракове
Материјално обезбеђење
Студентске стипендије
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50.700.000

50.700.000

50.700.000

50.700.000

8.250.000

8.250.000

2.150.000
400.000
870.000
50.000
200.000
100.000
300.000
4.000.000
30.000
150.000
10.000.000

2.150.000
400.000
870.000
50.000
200.000
100.000
300.000
4.000.000
30.000
150.000
10.000.000

300.000
400.000
2.300.000
2.000.000
1.600.000
3.400.000

300.000
400.000
2.300.000
2.000.000
1.600.000
3.400.000

01

160
47

451

48

481

Извори фин.за функц.090:
П риходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту
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 18.000.000,00
услуга из области комуналне делатности и
производње и прераде камена у износу од
11.000.000,00 и друго.
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:
ОО ДС Рековац
ОО СПС Рековац
ОО СНС Рековац
ОО ДСС Рековац
Јединствена Србија
ГГ ''Левач-Левчу''
Уједињени региони Србије
OO СУБНОР-а Рековац
ОО Црвеног крста Рековац
Савез рез.вој.старешина
Одред горана пук.Г.Остојић
Удружење пензионера Рековац
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18.250.000

18.250.000

18.250.000

18.250.000

29.000.000

29.000.000

4.873.000

4.873.000

171.200
107.407
54.029
90.238
81.776
33.036
35.314
30.000
3.100.000
30.000
30.000
30.000

171.200
107.407
54.029
90.238
81.776
33.036
35.314
30.000
3.100.000
30.000
30.000
30.000

49

483

50

499

01

170
51
52

441
444

Стална конф.општина Београд
Друштво за дечију и церебралну парализу
Јагодина
К.К.Л. “Стефан Првовенчани”
0.0. ЈВО И равногорског покрета
Савез цивилних инвалида рата Србије
МОО Крагујевац
ОО СС. Општине Рековац
Удружење РВИ Рековац

200.000
30.000

200.000
30.000

30.000
30.000
30.000

30.000
30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

МО слепих Јагодина
МО глувих и наглувих Јагодина
Удружење дистрофичара Поморавског окр.
Параћин
Удружење мултиплескл. Ћуприја
МО орг. Дијализираних, трансплатираних
бубрежних инв.Јагодина
Историјски архив Јагодина
Агенција за екон.развој Кг.
Новчане казне и пенали по
реш.судова
Део ове апропријације намењен је за
исплату(прин.наплата)
накнаде за одузету земљу и др.
Средства резерве
Стална буџетска резерва
Текућа буџетска резерва

30.000
30.000
30.000

30.000
30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

150.000
400.000
1.000.000

150.000
400.000
1.000.000

1.000.000
3.859.000

1.000.000
3.859.000

39.732.000

39.732.000

39.732.000

39.732.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

Извори фин,за функц. 160:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:
Трансакције везане за јавни дуг
Отплата домаћих камата
Пратећи трошк.задуживања
Део средстава ове апропријације намењен
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53

611

01
474
54

481

55

511

01
487
56

423

01
490

је и за плаћање трошкова негативне курсне
разлике
Отплата главнице домаћим пословним
банкама
Извори фин.за функц.170:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 170:
Вишенаменски развојни пројекти
Дотације невладиним орг.
Средства ове апропријације предвиђена су
за учешће у финансирању
програма из области приватног
предузетништва, програма и пројеката у
области производње и прераде камена и др.
Зграде и грађевински објекти
Средства ове апропријације предвиђена су
за финансирање програма и пројеката из
области путне привреде, водоснабдевања,
обавеза по основу израде Просторног
плана, израде Плана генералне регулације
за седиште јединице локалне самоуправе и
др.
Извори фин.за функц.474:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474:
Истраживање и развој –Остале
делатности
Услуге по уговору
Део средства ове апропријације предвиђена
су за финансирање пр. Ефикасно
управљање имовином ,,Exchange''
Извори фин.за функц.487:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 487:
Економски послови неквалификовани
на другом месту
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4.500.000

4.500.000

6.500.000
6.500.000

6.500.000
6.500.000

1.100.000

1.100.000

4.000.000

4.000.000

5.100.000
5.100.000

5.100.000
5.100.000

200.000

1.000.000

1.200.000

200.000
200.000

1.000.000
1.000.000

1.200.000
1.200.000

57

423

Услуге по уговору
Средства ове апропријације предвиђена су
за финансирање трошкова стручне праксе.

5.500.000

58

463

Трансфери осталим нивоима власти
Средства ове апропријације предвиђена за
финансирање јавних радова, учешћа у
финансирању програма чија је сврха
решавање питања избеглица и ИРЛ . и
других програма и пројеката (потпомагање
услуга из области социјалне заштите;
пројеката за реализацију подршке
општинама и др.)
Извори фин.за функц.490:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 490:

3.000.000

1.000.000

4.000.000

8.500.000
8.500.000

1.000.000
1.000.000

9.500.000
9.500.000

01
700
59

463

01

830

60
423

01

Здравство
Трансфери осталим нивоима власти:
Средстава ове апропријације намењена су
за финансирање инвестиционог одржавања
, набавку опреме, и друго.
Извори фин.за функц.700:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 700:
Услуге емитовања и извештавања
Услуге по уговору.
Ова апропријација предвиђена је за
финансирање медијских услуга радија,
телевизије и услуга инф.
Извори фин.за функц.830:
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5.500.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

600.000

600.000

600.000

600.000

Приходи из буџета
Укупно за функцију 830:

600.000

600.000

30.950.000

30.950.000

400.000
5.000.000
1.450.000

400.000
5.000.000
1.450.000

12.900.000
500.000
1.500.000
700.000
3.000.000
3.000.000
250.000
500.000

12.900.000
500.000
1.500.000
700.000
3.000.000
3.000.000
250.000
500.000

600.000
950.000
200.000

600.000
950.000
200.000

30.950.000
30.950.000

30.950.000
30.950.000

15.800.000

15.800.000

200.000

200.000

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912

4631

01

61

4631

Основно образовање
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
Извори финан. за фун.912:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
Сред.планирана за област основног
образовања користиће се за финанс. сл.
корисника:
ОШ ''Светозар Марковић''
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Соц.давања запосленим

27

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
Новчане казне и пенали по
реш.судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина
01

62

4631

Извори финан. за фун.912:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
ОШ ''Д.Поповић’Белушић
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
Извори финан. за фун.912:
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2.200.000
650.000

2.200.000
650.000

7.500.000
300.000
1.100.000
400.000
1.500.000
1.500.000
100.000
50.000

7.500.000
300.000
1.100.000
400.000
1.500.000
1.500.000
100.000
50.000

150.000
150.000

150.000
150.000

15.800.000
15.800.000

15.800.000
15.800.000

15.150.000

15.150.000

200.000
2.800.000
800.000

200.000
2.800.000
800.000

5.400.000
200.000
400.000
300.000
1.500.000
1.500.000
200.000
400.000

5.400.000
200.000
400.000
300.000
1.500.000
1.500.000
200.000
400.000

600.000
800.000
50.000

600.000
800.000
50.000

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПОЉ.ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА

920
63

4631

01

01
04
07

3.01

Средње образовање
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
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори фин.за функц.920:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 920:
Извори фин. за главу 3.00:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Дон.осталих нивоа власти
Укупно глава 3.00:

15.150.000
15.150.000

15.150.000
15.150.000

15.800.000

15.800.000

200.000
2.900.000

200.000
2.900.000

700.000
5.000.000
300.000
1.700.000
400.000
2.000.000
1.500.000
100.000
200.000
400.000
100.000
300.000

700.000
5.000.000
300.000
1.700.000
400.000
2.000.000
1.500.000
100.000
200.000
400.000
100.000
300.000

15.800.000
15.800.000

15.800.000
15.800.000

188.832.000

188.832.000

186.332.000

СРЕДСТВА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160
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2.000.000

2.000.000

2.000.000

188.332.000

Опште јавне услуге
64

421

65

422

66

423

67

424

68

425

69

426

70

482

71

511

72

512

73

541

01
04
07

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

800.000

0

0

1.000.000

1.000.000

2.300.000

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обав.таксе и казне

Машине и опреме
Земљиште
Извори фин,за функц. 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Дон.осталих нивоа власти

500.000

3.500.000

1.000.000

1.000.000

100.000

100.000
500.000

200.000

700.000

700.000

11.100.000

1.000.000

11.100.000
1.000.000

1.000.000

12.100.000

1.000.000

11.100.000
1.000.000

11.100.000
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2.000.000

200.000

11.100.000

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

2.800.000

3.500.000

1.500.000

Зграде и грађевински објекти

Укупно за функцију 160:
01
04
07

800.000

3.02

810
74
75
76
77

411
412
414
416

78
79
80

421
422
423

81

424

82

425

83

426

84
85
86

481
482
512

Укупно глава 3.01:
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Услуге рекреације и спорта
Плате додаци и накнаде запослених
Соц. допр. на терет послодавца
Соц.давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Део средстава ове апропријације намењен
је за финансирање услуга Канцеларије за
младе
Специјализоване услуге
Део средстава ове апропријације намењен
је за финансирање услуга Канцеларије за
младе
Текуће поправке и одржавање
Део средстава ове апропријације намењен
је за финансирање трошкова Канцеларије
за младе
Материјал
Део средстава ове апропријације намењен
је за финансирање трошкова Канцеларије
за младе
Дотације невл .орг.
Порези,обавезне таксе казне
Машине и опреме
Део средстава ове апропријације намењњен
је за финансирање набавке опреме за
Канцеларију за младе
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11.100.000

1.000.000

12.100.000

1.250.000
160.000
20.000
0

1.250.000
160.000
20.000
0

150.000
20.000
600.000

150.000
20.000
950.000

350.000

350.000

350.000

200.000

200.000

400.000

3.300.000
30.000
500.000

100.000

500.000

300.000

3.300.000
30.000
800.000

01
04
07

01
04
07
3.03

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

6.980.000

Укупно за функцију 810:
Избори фин.за главу 3.02:
Приходи из буџета
Сопств.прих.буџ.корисника
Донације осталих нивоа вл.
Укупно глава 3.02:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРЕД.УСТ.''МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ
Предшколско образовање

6.980.000

Плате додаци и накнаде запослених
Соц.доп.на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

16.250.000
2.980.000
0
450.000
500.000

6.980.000
750.000

750.000

750.000

7.730.000

6.980.000

6.980.000

6.980.000

750.000
750.000

750.000
7.730.000

3.500.000
500.000

19.750.000
3.480.000
0
450.000
500.000

911
.

87
88
89
90
91

411
412
413
414
415

92

416

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

421
422
423
424
425
426
482
511
512
515
01
04

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и ост.посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обавезне таксе казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финан. за функ.911:
Приходи из буџета
Сопст.прих.буџет.корисника

100.000
300.000
130.000
420.000
120.000
300.000
500.000
30.000
0
250.000
30.000

100.000
900.000

1.100.000
500.000

22.360.000
1.100.000
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1.200.000
130.000
420.000
120.000
300.000
1.600.000
30.000
500.000
250.000
30.000
22.360.000
1.100.000

07

01
04
07

3.04
820
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
481
482
512
515
01
04
07

01
04
07

Донације осталих нивоа вл.
Укупно за функцију 911:
Избори фин.за главу 3.03:
Приходи из буџета
Сопств.прих.буџ.корисника
Донације осталих нивоа вл.

22.360.000

1.100.000

5.400.000
5.400.000

5.400.000
28.860.000

5.400.000
5.400.000

22.360.000
1.100.000
5.400.000
28.860.000

22.360.000
1.100.000
22.360.000

Укупно глава 3.03:
КУЛТУРА
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Соц.допр.на терет послодавца
Социјална давања запос.
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и ост.пос.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одр
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финан. за фун.820:
Приходи из буџета
Сопст. прих. буџетских корисника
Донације осталих нивоа вл.
Укупно за фунцију 820:
Извори фин.за главу 3.04:
Приходи из буџета
Сопст. прих. буџетских корисника
Донације осталих нивоа вл.
Укупно глава 3.04:
Сред.планирана.у овој глави корис.за

6.380.000
1.147.000
450.000
250.000
100.000
2.650.000
260.000
2.700.000
1.490.000
500.000
1.000.000
300.000
60.000
550.000
200.000

1.100.000

30.000

100.000
15.000
100.000
65.000

265.000
20.000

18.037.000
365.000
365.000

18.037.000
230.000
365.000
18.632.000

365.000
365.000

18.037.000
230.000
365.000
18.632.000

230.000
18.037.000

230.000

18.037.000
230.000
18.037.000
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230.000

6.380.000
1.147.000
480.000
250.000
100.000
2.750.000
260.000
2.715.000
1.590.000
500.000
1.065.000
300.000
60.000
815.000
220.000

01
04
07

финансирање следећих корисника:
Народна библ. Др Милован Спасић
Плате, додаци и накнаде запослених
Соц. доприноси на терет пос.
Соц. давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и ост. пос. расх.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржав.
Материјал
Порези,обавезне таксе казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори фин.за подглаву 3.041:
Приходи из буџета
Сопст. прих. буџетских корисника
Донације осталих нивоа вл.

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482

Укупно подглава 3.041:
Дом културе Рековац
Плате, додаци и накнаде запослених
Соц.допр.на терет послод
Соц.давања запосленима
Накнаде трошкова за запослоене
Награде запосленима и ост.пос.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обавезне таксе казне

3.041
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
512
515

3.042
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

4.460.000
800.000
400.000
200.000
100.000
1.350.000
50.000
200.000
90.000
200.000
300.000
20.000
300.000
200.000

30.000

15.000

65.000
265.000
20.000

8.670.000
130.000
8.670.000

560.000
102.000
20.000
10.000
0
800.000
10.000
500.000
400.000
200.000
200.000
10.000
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130.000

100.000

265.000
265.000

4.460.000
800.000
430.000
200.000
100.000
1.350.000
50.000
215.000
90.000
200.000
365.000
20.000
565.000
220.000
8.670.000
130.000
265.000
9.065.000

560.000
102.000
20.000
10.000
0
900.000
10.000
500.000
400.000
200.000
200.000
10.000

129

512
01
04

Машине и опрема
Извори фин.за подглаву 3.042:
Приходи из буџета
Сопст. прих. буџетских корисника
Укупно подглава 3.042:

200.000

200.000

3.012.000
3.012.000

3.012.000
100.000
3.112.000

100.000
100.000

Културни центар Рековац

3.043
130

411

Плате, додаци и накнаде запослених

131

412

132

1.360.000

1.360.000

Соц.допр.на терет послод

245.000

245.000

414

Соц.давања запосленима

30.000

30.000

133

415

Накнаде трошкова за запослоене

40.000

40.000

134

416

Награде запосленима и ост.пос.расходи

0

0

135

421

Стални трошкови

500.000

500.000

136

422

Трошкови путовања

200.000

200.000

137

423

2.000.000

2.000.000

138

424

Услуге по уговору
Део средстава ове апропријације намењен
је за финансирање трошкова сабора
''Прођох Левач, прођох Шумадију''
Специјализоване услуге
Део средстава ове апропријације намењен
је за финансирање трошкова сабора
''Прођох Левач, прођох Шумадију''
Текуће поправке и одрж.

1.000.000

1.100.000

139

425

140

426

141

481

142

482

Материјал
Део средстава ове апропријације намењен
је за финансирање трошкова материјала на
сабору ''Прођох Левач, прођох Шумадију''
Дотације невладиним организацијама
Део средстава ове апропријације намеењен
је за финансирање културно уметничких
друштава са територије општине
Порези,обавезне таксе казне

143

512

Машине и опрема

100.000
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100.000

100.000

500.000

500.000

300.000

300.000

30.000

30.000

50.000

50.000

01
04
07
3.05
473
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

411
412
414
416
421
422
423
424
426
482
512
01
07

01
07
3.06
620
155
156
157
158
159
160

411
412
414
415
416
421

Извори фин.за подглаву 3.043:
Приходи из буџета
Сопст. прих. буџетских корисника
Донације осталих нивоа вл.
Укупно подглава 3.043:

6.355.000

6.355.000

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених
Соц.допр.на терет послод
Социјална давања запослен
Награде запосленима и ост. пос.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези,обавезне таксе казне
Maшине и опреме
Извори финан. за фун .473:
Приходи из буџета
Донације осталих нивоа вл.

1.030.000
150.000
30.000
0
300.000
100.000
600.000
250.000
250.000
15.000
100.000

6.355.000
100.000
100.000

100.000
6.455.000

280.000

1.030.000
150.000
30.000
0
300.000
100.000
600.000
250.000
250.000
15.000
380.000

280.000

2.825.000
280.000

280.000

3.105.000

280.000
280.000

2.825.000
280.000
3.105.000

2.825.000

Укупно за фунцију 473:
Извори фин.за главу 3.05:
Приходи из буџета
Донације осталих нивоа вл.
Укупно глава 3.05:
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Развој заједнице

2.825.000

Плате, додаци и накнаде запослених
Соц. доприноси на терет посл.
Соц.давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и ост.посеб.расходи
Стални трошкови

2.200.000
190.000
20.000
150.000
0
400.000

2.825.000
2.825.000
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2.200.000
190.000
20.000
150.000
0
400.000

161
162
163

422
423
424

164
165
166
167
168
169

425
426
4511
482
483
511

170
171

512
541
01
07

01
07

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Део средстава ове апропријације намењен
је за финансирање трошкова одржавања и
поправке путева на територији општине
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Суб. јав. неф. пред. и орг.
Порези,обавезне таксе и каз.
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Део средстава ове апропријације намењен
је за финансирање:

30.000
2.000.000
33.000.000

30.000
2.000.000
33.000.000

900.000
15.000.000
0
150.000
150.000

900.000
15.000.000
0
150.000
150.000

- асфалтирање путева и изградња мостова
на територији општине
- изградња система за водоснабдевање
-изградња спортских терена
-израда пројектне док. за индустријску
зону и др.

19.000.000

19.000.000

Машине и опрема
Земљиште
Извори финан. за фун.620:
Приходи из буџета
Донације осталих нивоа вл.
Укупно за функцију 620:
Извори фин.за главу 3.06
Приходи из буџета
Донације осталих нивоа вл.
Укупно глава 3.06:

300.000
2.000.000

300.000
2.000.000

75.490.000

75.490.000

75.490.000

75.490.000

75.490.000

75.490.000

75.490.000

75.490.000

ФОНД СОЛИД. СТАМБЕНЕ
3.07

610

ИЗГРАДЊЕ
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172

511
01

01
3.08

421
173

411

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

412
414
415
416
421
422
423
424
425
426

184

4511

185
186
187

482
511
512

Стамбени развој
Зграде и грађевински објекти
Извори финан. за функц.610:
Приходи из буџета

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Укупно за функцију 610:
Извори фин.за главу 3.10:
Приходи из буџета
Укупно глава 3.07:
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Пољопривреда

200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

Плате, додаци и накнаде запослених
запослених
Соц. доприноси на терет посл
Соц.давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и ост.посеб.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Део средстава ове апропријације користиће
се за финансирање учешћа у:
- набавци воћног садног материјала ,
Суб.јавн.неф.пред.и орг.

3.535.000

3.535.000

630.000
80.000
300.000
0
200.000
70.000
600.000
5.000.000
100.000
2.500.000

630.000
80.000
300.000
0
200.000
70.000
600.000
7.500.000
100.000
2.500.000

2.500.000

2.500.000

Порези, обав.таксе и казне.
Зграде и грађевински објекти
Maшине и опреме
Део средстава ове апропријације користиће
се за финансирање учешћа у:

35.000
1.500.000
3.000.000

35.000
1.500.000
3.000.000
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2.500.000

188
189

515
541
01
04
07

01
04
07
3.09
560
190

411

191
192
193
194
195
196
197

412
414
415
421
422
423
424

-набавци опрене за пластенике,
-набавци опреме система за наводњавање
(кап по кап),
- области пчеларства
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финан. за функ.421:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације осталих нивоа вл.
Укупно за функцију 4 21:
Извори фин.за главу 3.08:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације осталих нивоа вл.
Укупно глава 3.08:
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине
Плате, додаци и накнаде запослених
запослених
Соц. доприноси на терет посл
Соц.давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
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, каналнихидрограђевински радови, дегазација,
рекултивација и озелењавање)

50.000
600.000

50.000

20.700.000

20.700.000

20.700.000

2.500.000
2.500.000

20.700.000

20.700.000
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2.500.000
23.200.000
20.700.000

2.500.000
2.500.000

2.500.000
23.200.000

0

0

0
0
0
0
0
800.000
2.000.000

0
0
0
0
0
800.000
2.000.000

198
199
200
201
202
203

425
426
4511
482
511
512
01
04
07

01
04
07

3.10

481
204

411

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

412
414
415
416
421
422
423
424
426
482
512

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Суб.јавн.неф.пред.и орг.
Порези, обав.таксе и казне.
Зграде и грађевински објекти
Maшине и опреме
Извори финан. за функ.560:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације осталих нивоа вл.
Укупно за функцију 560:
Извори фин.за главу 3.09:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације осталих нивоа вл.
Укупно глава 3.09:
СТАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
РЕКОВАЦ
Истраживање и развој – Општи економски
и комерцијални послови
Плате, додаци и накнаде запослених
запослених
Соц. доприноси на терет посл
Соц.давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и ост.посеб.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези, обав.таксе и казне
Машине и опрема
Извори финан. за функ.:
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0
300.000
400.000
20.000
200.000
500.000

0
300.000
400.000
20.000
200.000
500.000

4.220.000

4.220.000

4.220.000

4.220.000

4.220.000

4.220.000

4.220.000

4.220.000

1.840.000

1.840.000

331.000
40.000
200.000
0
200.000
50.000
200.000
150.000
150.000
20.000
100.000

331.000
40.000
200.000
0
200.000
50.000
200.000
150.000
150.000
20.000
100.000

01
04
07

01
04
07

01
04
07

Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације осталих нивоа вл.
Укупно за функцију 481:
Извори фин.за главу 3.10:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације осталих нивоа вл.
Укупно глава 3.10:
Извори фин.за раздео 3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације осталих нивоа вл.
Укупно за раздео 3:
УКУПНИ РАСХОДИ

3.281.000

3.281.000

3.281.000

3.281.000

3.281.000

3.281.000

3.281.000

3.281.000

351.525.000
2.330.000
351.525.000
377.000.000
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11.295.000
2.330.000 11.295.000
2.330.000 11.295.000

351.525.000
2.330.000
11.295.000
365.150.000
390.625.000

III

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

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: 401-593/2014-01, дана: 01.10.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

Ред.
бр.

1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Прилог 1.
ОПШТИНА РЕКОВАЦ ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ За 2014. годину
Табела 1.
Маса средстава за плате
Маса средстава за плате
Директни и индиректни корисници
планирана за 2013.
планирана за 2014.
буџетских средстава локалне власти
годину
годину
Буџетска
Остали
Буџетска
Остали
средства
извори
средства
извори
2
3
4
5
6
Органи и организације локалне власти
39.510.000
40.285.000
Установе културе
7.562.000
7.527.000
Остале установе из области јавних служби
2.360.000
1.410.000
које се финансирају из буџета (осим
предшколских установа)
Meсне заједнице
Дирекције и фондови основани од стране
5.210.000
6.555.000
локалне власти
Предшколске установе
20.050.000 1.200.000
19.230.000
4.000.000
Јавна предузећа основана од стране
локалне власти који се финансирају из
јавних прихода чија је намена утврђена
посебним законом
Остали индиректни корисници буџета
2.130.000
3.351.000
76.822.000
1.200.000
78.358.000
4.000.000
Укупно за све кориснике буџетских
средстава
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Ред.
бр.
1
1.
1а
1б
1ц
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

6.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ (за које је обезбеђена маса)
Табела 2.
Директни и индиректни корисници
Број запослених Број запослених
буџетских средстава локалне власти
на неодређено
на одређено
време
време
2
3
4
Органи и организације локалне власти
47
2
Изабрана лица
3
Постављена лица
2
Запослени
42
2
Установе културе
9
2
Остале установе из области јавних служби
4
1
које се финансирају из буџета (осим
предшколских установа)
Месне заједнице
Дирекције и фондови основани од стране
5
1
локалне власти
Укупно за све кориснике буџета на које
62
6
се односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у локалној
администрацији (1б+1ц+2+3)
Предшколске установе
28
4
Привредна друштва и остали облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт (индиректни корисници
буџета)
Укупно за све кориснике буџетских
90
10
средстава (6+7+8)
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Укупан број
запослених
5 (3+4)
49
3
2
44
11
5

6
68

32

100

На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» 129/07),
члана 20. Статута Туристичке
организације
општине
Рековац
(„Службени
гласник
општине
Рековац“, бр. 01/2013), члана 36. став
1.
Статута
општине
Рековац
(«Службени
гласник
општине
Рековац» бр. 46/08 и 50/08) и члана
103. Пословника Скупштине општине
Рековац («Службени гласник општине
Рековац» бр. 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» 129/07),
члана 19. Статута Туристичке
организације
општине
Рековац
(„Службени
гласник
општине
Рековац“, бр. 01/2013), члана 36. став
1.
Статута
општине
Рековац
(«Службени
гласник
општине
Рековац» бр. 46/08 и 50/08) и члана
103. Пословника Скупштине општине
Рековац («Службени гласник општине
Рековац» бр. 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
o разрешењу вршиоца дужности
директора Туристичке
организације
општине Рековац

РЕШЕЊЕ
o именовању вршиоца дужности
директора Туристичке
организације
општине Рековац

I

I

РАЗРЕШАВА
СЕ
Ненад
Филиповић из Рековца, вршилац
дужности
директора Туристичке
организације општине Рековац.

ИМЕНУЈЕ
СЕ
Ненад
Филиповић из Рековца за вршиоца
дужности
директора Туристичке
организације општине Рековац.
Функцију ће обављати до
спровођења јавног конкурса.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-55/14-01, дана: 01.10.2014. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-60/14-01, дана: 01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гл. РС» бр. 129/07), члана 36.
став 1. тачка 9. Статута Општине
Рековац («Сл. гл. Општине Рековац»
бр. 46/08 и 50/08) и члана 13. Одлуке
о оснивању привредног друштва
Д.О.О. Каменолом „Драча“ Рековац,
Скупштина општина Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године донела је,

На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гл. РС» бр. 129/07), члана 36.
став 1. тачка 9. Статута општине
Рековац („Сл. гл. општине Рековац“
бр. 46/08 и 50/08) и члана 13. став 2.
Одлуке о оснивању привредног
друштва Д.О.О. Каменолом „Драча“
Рековац,
Скупштина
општина
Рековац на 19. седници одржаној дана
01.10.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Д.О.О.
Каменолом „Драча“ Рековац

РЕШЕЊЕ
О разрешењу вршиоца дужности
директора Д.О.О. Каменолом
«Драча» Рековац

I
I
РАЗРЕШАВА
СЕ
Ненад
Милисављевић инж. прехрамбене
технологије из Рековца, функције
вршиоца дужности директора Д.О.О.
Каменолома «Драча» Рековац.

ИМЕНУЈЕ
СЕ
Ненад
Милосављевић
дипл.
инг.
прехрамбене технологије
из из
Рековца,
за
директора
д.о.о.
Каменолома „Драча“ Рековац на
период од 4. године

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

Ово Решење ступа на снагу
даном доношења и објавиће се у
Службеном
гласнику
Општине
Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-52/14-01, дана: 01.10.2014. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-53/14-01, дана: 01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гл. РС» бр. 129/07), члана 36.
став 1. тачка 9. Статута Општине
Рековац («Сл. гл. Општине Рековац»
бр. 46/08 и 50/08) и члана 103.
Пословника Скупштине општине
Рековац («Сл. гл. Општине Рековац
бр 47/08 и 54/09), Скупштина
општина Рековац на 19. седници
одржаној дана 01.10.2014. године
донела је

На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гл. РС» бр. 129/07), члана 36.
став 1. тачка 9. Статута Општине
Рековац («Сл. гл. Општине Рековац»
бр. 46/08 и 50/08) и члана 103.
Пословника Скупштине општине
Рековац («Сл. гл. Општине Рековац
бр 47/08 и 54/09), Скупштина
општина Рековац на 19. седници
одржаној дана 01.10.2014. године
донела је

РЕШЕЊЕ
o разрешењу вршиоца дужности
директора Дома културе у Рековцу

РЕШЕЊЕ
o именовању вршиоца дужности
директора Дома културе у Рековцу

I

I

РАЗРЕШАВА СЕ Стефан
Вукосављевић из Рековца, вршилац
дужности директора Дома културе у
Рековцу.

ИМЕНУЈЕ
СЕ
Стефан
Вукосављевић из Рековца, за вршиоца
дужности директора Дома културе у
Рековцу.
Функцију ће обављати до
спровођења јавног конкурса.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-58/14-01, дана: 01.10.2014. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-59/14-01, дана: 01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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1. назив и седиште оснивача;
2. пословно име и седиште Јавног
предузећа;
3. претежна делатност Јавног предузећа;
4. права, обавезе и одговорности
оснивача према Јавном предузећу и
Јавног предузећа према оснивачу;
5. услови и начин утврђивања и
распоређивања
добити,
односно
начину покрића губитака и сношењу
ризика;
6. условима и начину задуживања
Јавног предузећа;
7. заступање Јавног предузећа;
8. износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
9. органи Јавног предузећа;
10. имовина која се не може отуђити;
11. располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног предузећа у
складу са законом;
12. заштита животне средине;
13. друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се
оснива Јавно предузеће.

На основу члана 20. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
бр. 129/07), чланова 4, 5. и 65. став 1.
Закона
о
jавним
предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12) члана 2. и 3.
Закона о комуналним делатностима ( Сл.
гласник РС бр. 88/11) и члана 36. став 1.
тачка 8. Статута општине Рековац (''Сл.
гласник општине Рековац'', бр. 46/08 и
50/08), Скупштина општина Рековац, на
19. седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛЕВАЧ“ РЕКОВАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Оснивање Јавног предузећа
Члан 1.
Ради обезбеђивања трајних услова
пружања комуналних услуга, оснива се
Јавно предузеће „Левач“ Рековац (у
даљем тексту: Јавно предузеће ), и
уписује се у регистар Агенције за
привредне регистре Републике Србије.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач Јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Рековац, ул. Светозара
Марковића бр. 2, Матични број 07148658
Права
Оснивача
остварује
Скупштина Општине.

Циљеви оснивања
Члан 2.
Јавно предузеће се оснива ради
обезбеђења трајних услова пружања
комуналних услуга које су од општег
интереса и
уредног задовољавања
потреба крајњих корисника услуга.
Јавно предузеће ће пословати у
складу са Законом, добрим пословним
обичајима и пословним моралом.

Правни статус Јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус
правног лица са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним Законом.
Јавно предузеће у правном
промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој
рачун.

Предмет одлуке
Члан 3.
Овом Одлуком, у складу са
Законом
о
јавним
предузећима,
регулисана су права и обавезе оснивача и
Јавног предузећа у обављању делатности
од општег интереса, а нарочито:
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Штамбиљ је правоугаоног облика
и садржи пуно пословно име, седиште
Јавног предузећа и место за датум и број.

Одговорност за обавезе јавног
предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе
Јавног предузећа, осим у случајевима
прописаним законом.

Упис Јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно предузеће се за обављање
своје делатности од општег интереса
утврђене овом Одлуком, уписује у
регистар у сладу са Законом којим се
уређује правни положај привредних
друштва и поступак регистрације, у
складу са Законом.

Заступање и представљање јавног
предузећа
Члан 7.
Јавно предузеће
представља директор.

заступа

и

Унутрашња организација Јавног
Предузећа
Члан 12.
Јавно предузеће послује као
јединствена радна целина.
Актом
директора
Јавног
предузећа
уређује
се
унутрашња
организација и систематизација послова.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име Јавног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће ће пословати под
следећим пословним именом: Јавно
предузеће „Левач“ Рековац.
Скраћено пословно име је ЈП
„Левач“ Рековац.
О промени пословног имена
одлучује
Надзорни
одбор
Јавног
предузећа уз сагласност Оснивача.

IV
ДЕЛАТНОСТ
ПРЕДУЗЕЋА

ЈАВНОГ

Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 81.30 Услуге уређења и одржавања
околине
Осим наведене претежне делатности
Јавно предузећа обављаће и друге
делатности као што су:
- 35.30
Снабдевање
паром
и
климатизација
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Сакупљање отпада који није
опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који
није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног
отпада
- 38.31 Демонтажа олупина
- 38.32 Поновна употреба разврстаних
материјала

Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног предузећа је у
Рековцу, улица Краља Петра I бб.
О промени седишта Јавног
предузећа одлучује Надзорни одбор уз
сагласност Оснивача.
Печат, штамбиљ и знак Јавног
предузећа
Члан 10.
Јавно предузеће „Левач“ Рековац
има свој печат и штамбиљ са исписаним
текстом на српском језику и ћириличним
писмом.
Печат је округлог облика и
садржи пуно пословно име и седиште
Јавног предузећа.
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-

39.00 Санација, рекултивација и
друге услуге у области управљања
отпадом
42.11 Изградња путева и аутопутева
42.13 Иградња мостова и тунела
42.21 Изградња цевовода
42.91 Изградња хидротехничких
објеката
43.11 Рушење објеката
43.12 Припрема градилишта
43.21
Постављање
електричних
инсталација
43.22
Постављање
водоводних,
канализационих,
грејних
и
климатизационих система
43.99
Остали
непоменути
специфични грађевински радови
45.20
Одржавање
и
поправка
моторних возила
46.76 Трговина на велико и мало
осталим полупроизводима
46.77 Трговина на велико отпацима и
остацима
47.78 Остала трговина на мало новим
производима у специјализованим
продавницама
49.41 Друмски превоз терета
52.10 Складиштење
52.21
Услужне
делатности
у
копненом саобраћају
70.10
Управљање
економским
субјектом
70.22 Консултантске активности у
вези са пословањем и осталим
управљањем
71.12 Инжењерске делатности и
техничко саветовање
71.20 Техничко испитивање и анализе
81.10 Услуге одржавања објеката
81.22 Услуге осталог чишћења зграда
и опреме
81.29 Услуге осталог чишћења
96.03 Погребне и сродне делатности

-

Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које
служе обављању претежне делатности,
уколико за те делатности испуњава
услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног
предузећа, као и о обављању других
делатности
које
служе
обављању
претежне делатности, одлучује Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача, у складу
са законом.
Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни
државни орган утврди да су испуњени
услови за обављање те делатности у
погледу:
1. Техничке опремљености;
2. Кадровске оспособљености;
3. Безбедност и здравља на раду;
4. Заштите и унапређења животне
средине и
5. Других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 15.
Јавно предузеће може да оснује
зависно друштво капитала за обављање
делатности у складу са Законом о
привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном
друштву капитала из става 1. овог члана,
има права, обавезе и одговорности које
има Општина Рековац као Оснивач према
Јавном предузећу.
На Одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина општине
Рековац.

Осим наведених делатности ЈП
„Левач“ Рековац бавиће се и другим
делатностима као што су :
-

Одржавање чистоће на површинама
јавне намене,
Димничарске услуге

Управљање јавним паркиралиштима,
Обезбеђивање јавног осветљења,
Управљање пијацама,
Одржавање улице и путева,
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Средства Јавног предузећа

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 20.
Јавно предузеће, у обављању
својих делатности, стиче и прибавља
средства из следећих извора:
1. продајом производа и услуга,
2. из кредита,
3. из донација и поклона,
4. из буџета оснивача и буџета
Републике Србије и
5. из осталих извора, у складу са
законом.

Основни капитал
Члан 16.
Основни
капитал
Јавног
предузећа чини улог Оснивача.
Основни
капитал
Јавног
предузећа износи 70.000,00 РСД .
Оснивач ће новчани износ
основног капитала уплатити у року од
десет дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Новчани износ основног капитала
уписаће се у Регистар Агенције за
привредне регистре.

Расподела добити
Члан 21.
Добит Јавног предузећа, утврђена
у складу са законом, може се
расподелити за повећање основног
капитала, резерве или за друге намене, у
складу са законом, актима оснивача и
овом одлуком.

Имовина јавног предузећа
Члан 17.
Јавно предузеће може користити
средства у јавној и другим облицима
својине, у складу са законом, одлуком
оснивача и посебним уговором којим се
регулишу међусобни односи, права и
обавезе Јавног предузећа са једне и
општине, као оснивача, са друге стране.

Цене производа и услуга предузећа
Члан 22.
Елементи за одређивање цена
комуналних услуга су :
1. пословни
расходи
исказани
у
пословним књигама и финансијским
извештајима;
2. расходи
за
изградњу
и
реконструкцију објеката комуналне
инфраструктуре и набавку опреме,
према усвојеним програмима и
плановима
вршиоца
комуналне
делатности на које је јединица
локалне самоуправе дала сагласност;
3. добит
вршиоца
комуналне
делатности.
Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се
посебно и могу се употребити само за те
намене.

Члан 18.
Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа, у
складу са законом и актима Скупштине
општине.
По основу улагања средстава из
става 1. овог члана општина стиче уделе
у Јавном предузећу, као и права по
основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу
подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење Оснивачког
капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу
основног капитала предузећа одлучује
Скупштина општине као Оснивач у
складу са законом.

Усвајање захтева за измену цена
Члан 23.
Јавно предузеће је обавезно да
захтев за измену цена производа и услуга
укључи у свој годишњи програм
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VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

пословања, у складу са чланом 26. ове
Одлуке.
Када се значајније промене
вредности елемената, који су укључени у
методологију за обрачунавање цена,
Јавно предузеће може да током пословне
године да поднесе оснивачу детаљно
образложен захтев за одобрење измене
цена комуналних услуга, заједно са
изменама годишњег програма пословања.
Измене
годишњег
програма
пословања са предлогом за измену цена
се достављају се Скупштини општине.

Права оснивача
Члан 26.
По основу учешћа у основном
капиталу Јавног предузећа, општина, као
оснивач има следећа права:
1. право управљања Јавним предузећем
на начин утврђен Статутом Јавног
предузећа;
2. право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
3. право да буду информисани о
пословању Јавног предузећа;
4. право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе,
након престанка Јавног предузећа
стечајем или ликвидацијом, а по
измирењу обавеза и
5. друга права у складу са законом.

Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 24.
Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из
става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна
политика и развој Јавног предузећа,
одређују се непосредни задаци и утврђују
средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног
предузећа морају се заснивати на
законима којима се уређују одређени
односи у делатностима којима се бави
Јавно предузеће.

Обезбеђење општег интереса
Члан 27.
Ради обезбеђења општег интереса
у делатности за коју је Јавно предузеће
основано, Скупштина општине даје
сагласност на:
1. Статут Јавног предузећа;
2. давање гаранција, авала, јемства,
залога и других средстава обезбеђења
за послове који нису из оквира
делатности од општег интереса;
3. располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног предузећа,
веће вредности, која је у непосредној
функији обављања делатности од
општег интереса;
4. улагања капитала;
5. статусне промене;
6. акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама,
као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији и
7. друге одлуке којима се уређује
обављање делатности од општег
интереса у складу са законом и овим
уговором.

Планови и програми
Члан 25.
Планови и програми Јавног
предузећа су:
1. план и програм развоја Јавног
предузећа,
2. финансијски планови и
3. други планови и програми,
Планови и програми Јавног
предузећа достављају се Скупштини
општине најкасније до 1. децембра
текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да
Скупштина општине.
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Члан 28.
Општинско веће даје сагласност

Члан 32.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Општинско веће
општине Рековац предузеће мере којима
ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању
делатности од општег интереса, у складу
са законом, а нарочито:
промену унутрашње организације Јавног
предузећа.

на:
1. Акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање
броја запослених.
Континуирано и квалитетно пружање
услуга
Члан 29.
Јавно предузеће је дужно да
делатност од општег интереса за коју је
основано обавља на начин којим се
обезбеђује стално, континуирано и
квалитетно пружање услуга крајњим
корисницима.

VII
ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ
И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Пословање под тржишним условима
Члан 33.
Јавно предузеће послује
тржишним условима, у складу
законом.

Несметано функционисање постројења
и опреме

по
са

Пружање услуга корисницима са
територије других општина

Члан 30.
Јавно предузеће је дужно да
предузима мере и активности за редовно
одржавање и несметано функционисање
постројења и других објеката неопходних
за обављање своје делатности, у складу
са законима и другим прописима којима
се уређују услови обављања делатности
од општег интереса због које је основано.

Члан 34.
У обављању своје претежне
делатности, Јавно предузеће своје
производе и услуге може испоручивати,
односно пружати и корисницима са
територије других општина и градова,
под условом да се ни на који начин не
угрожава стално, континуирано и
квалитетно
снабдевање
крајњих
корисника са територије општине
Рековац.
Испоруку производа и пружање
услуга из става 1. овог члана Јавно
предузеће обавља у складу са посебно
закљученим уговорима.

Поремећај у пословању
Члан 31.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина општине
предузеће мере којима ће обезбедити
услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а
нарочито :
1. разрешење Надзорног одбора и
директора,
2. ограничење права огранка Јавног
предузећа да иступа у правном
промету са трећим лицима,
3. ограничење
у
погледу
права
располагања појединим срдствима у
јавној својини,
друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса и овом
Одлуком.

Расподела добити
Члан 35.
Добит Јавног предузећа, утврђена
у складу са законом, може се
расподелити за повећање основног
капитала, резерве или за друге намене, у
складу са законом и посебном одлуком
Скупштине општине.
Пословни
резултат
Јавног
предузећа утврђује се у временским
периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
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није изречена мера безбедности
забране
обављања
претежне
делатности јавног предузећа.

Одлуку о распоређивању добити
доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Скупштине општине.

Мандат чланова Надзорног одбора

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 39.
Мандат председнику и члановима
Надзорног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.

Члан 36.
Управљање у Јавном предузећу је
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор

Председник и чланови Надзорног
одбора разрешавају се пре истека
периода на који су именовани, уколико:
1. надзорни одбор не достави оснивачу
на сагласност годишњи програм
пословања,
2. оснивач не прихвати финансијски
извештај јавног предузећа,
3. пропусте да предузму неопходне
мере пред надлежним органима у
случају
постојања
сумње
да
одговорно лице јавног предузећа
делује на штету јавног предузећша
кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем и на други
начин.

1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 37.
Надзорни одбор има председника
и два члана које именује Скупштина
општине, на период од четири године,
под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора
именује се из реда запослених, на начин
и по постпку који је утврђен Статутом
Јавног предузећа.

Председник и чланови Надзорног
одбора могу се разрешити пре истека
периода на који су именовани, уколико
предузеће не испуни годишњи програм
пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног
одбора којима је престао мандат, дужни
су да врше своје дужности до именовања
новог Надзорног одбора, односно
именовања новог председника или члана
Надзорног одбора.

Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 38.
За председника и чланове
Надзорног одбора именује се лице које
испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање
трећег или другог степена, односно
на основним студијама у трајању од
најмање четири године;
3. да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од
општег интереса за чије обављање је
оснивано јавно предузеће;
4. најмање три године искуства на
руководећем положају;
5. да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративних
управљања;
6. да није осуђивано на условну или
безусловну казну за криминална дела
против привреде, правног саобраћаја
или службене дужности, као и да му

Надлежност Надзорног одбора
Члан 40.
Надзорни одбор:
1. утврђује пословну стратегију и
пословне циљеве предузећа и стара
се о њиховој реализацији;
2. усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3. доноси годишњи програм пословања,
уз сагласност оснивача;
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На
услове
за
именовање
директора
предузећа,
сходно
се
примењују одредбе Закона о раду.
Директор
Јавног
предузећа,
заснива радни однос на одређено време.

4. надзире рад дирекитора;
5. врши
унутрашњи
надзор
над
пословањем предузећа;
6. успоставља, одобрава и прати
рачуноводство, унутрашњу контролу,
финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7. утврђује
финансијске
извештаје
предузећа и доставља их оснивачу
ради давања сагласности;
8. доноси статут уз сагласност оснивача;
9. одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката,
уз сагласност оснивача;
10. доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз
сагласност оснивача;
11. даје
сагласност
директору
за
предузимање послова или радњи у
складу са
законом, статутом и
одлуком оснивача;
12. закључује уговоре о раду на одређено
време са директором предузећа;
13. врши друге послове у складу са овим
законом, статутом и прописима
којима се утврђује правни положај
привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети
право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго
лице у предузећу.

Надлежности директора
Члан 43.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања
и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом
и статутом предузећа.
Зарада директора
Члан 44.
Директор има право на зараду, а
може имати право на стимулацију у
случају кад предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације
доноси Скупштина општине.
Мандат директора
Члан 45.
Мандат
директора
престаје
истеком периода на који је именован,
оставком или разрешењем.

Накнада за рад
Члан 41.
Председник и чланови Надзорног
одбора имају право на одговарајућу
накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог
члана утврђује оснивач на основу
извештаја
о
степену
реализације
програма пословања Јавног предузећа.

Разрешење директора
Члан 46.
Предлог за разрешење може
поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним
разлозима због којих се предлаже
разрешење.

2) Директор
Члан 42.
Директора предузећа именује
Скупштина општине на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.

Члан 47.
Скупштина
општине
може
разрешити директора под условима
предвиђеним законом.
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2. разрешење Надзорног одбора и
директора и именовање привременог
органа Јавног предузећа;
3. ограничење права појединих делова
Јавног предузећа да иступају у
правном промету са трећим лицима;
4. ограничење
у
погледу
права
располагања појединим средствима у
јавној својини.

Суспензија директора
Члан 48.
Уколико против директора ступи
на снагу оптужница за кривична дела
против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности, Скупштина општине
доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.

Остваривање права на штрајк

Вршилац дужности директора

Члан 51.
Штрајк је прекид рада који
запослени организују ради заштите
својих професионалних и екомских
интереса по основу рада.
У Јавном предузећу право на
штрајк запослени остварују у складу са
законом, колективним уговором и
посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника Јавног
предузећа, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од
општег интереса.
Минимум процеса рада посебном
одлуком утврђује Скупштина општине, у
складу са законом.

Члан 49.
Скупштина општине именује
вршиоца дужности директора у следећим
случајевима:
1. уколико директору престане мандат
због истека периода на који је
именован,
2. због подношења оставке
или у
случају разрешења пре истека
мандата;
3. уколико буде донето решење о
суспензији директора;
4. у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити
именован на период који није дужи од
шест месеци.
У
нарочито
оправданим
случајевима Скупштина општине може
донети одлуку о именовању вршиоца
дужности директора на још један период
од шест месеци.

Унутрашња организација
Члан 52.
Статутом, општим актом и
другим актима Јавног предузећа ближе се
уређују
унутрашња
организација,
делокруг органа и друга питања од
значаја за рад и пословање у складу са
законом.

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД
ВИШЕ СИЛЕ

Радни однос
Члан 53.
Права, обавезе и одговорности
запослених из радног односа уређује се
колективним уговором Јавног предузећа
у складу са законом и актима Оснивача.
Колективни уговор предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.

Поремећаји у пословању
Члан 50.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина општине
Рековац, може предузети мере прописане
законом, ради обезбеђења услова за
несметано
функционисање
Јавног
предузећа и обављање делатности од
општег интереса, а нарочито:
1. промену унутрашње организације
Јавног предузећа;
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пословању Јавног предузећа и штетило
би његовом пословном угледу и
интересима.

Безбедност и здравље запослених на
раду
Члан 54.
Права, обавезе и одговорности у
вези са безбедношћу и здрављем на раду
остварују се у складу са законом и
прописима донетим на основу закона, а
ближе се уређују колективним уговором,
општим актима Јавног предузећа или
уговором о раду.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 59.
Општи акти Јавног предузећа су
Статут и други општи акти утврђени
законом.
Статут је основни општи акт
Јавног предузећа.
Други
општи
акти
Јавног
предузећа морају бити у сагласности са
Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе
органи и овлашћени појединци у Јавном
предузећу, морају бити у складу са
општим актима Јавног предузећа.

Заштита животне средине
Члан 55.
Јавно предузеће је дужно да у
обављању своје делатности обезбеђује
потребне услове за заштиту и унапређење
животне средине и да спречава узроке и
отклања
штетне
последице
које
угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
Статутом
Јавног
предузећа
детаљније се утврђују активности
предузећа ради заштите животне средине,
сагласно закону и прописима оснивача
који регулишу област заштите животне
средине.

XI
ПРЕЛАЗНЕ
ОДРЕДБЕ

И

ЗАВРШНЕ

Члан 60.
Први Статут Јавног предузећа
донеће оснивач.
О променама статута Јавног
предузећа одлучује Надзорни одбор уз
сагласност оснивача.

Јавност рада предузећа
Члан 56.
Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.

Члан 61.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Рековац''.

Доступност информација
Члан 57.
Доступност
информација
од
јавног значаја Јавно предузеће врши у
складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 023-05/14-01, дана:01.10.2014. год.

Пословна тајна
Члан 58.
Пословном тајном сматрају се
исправе и подаци утврђени одлуком
директора или Надзорног одбора Јавног
предузећа
чије
би
саопштавање
неовлашћеном лицу било противно

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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Члан 3.
Права и обавезе Оснивача према
Јавном предузећу утврђена су Одлуком о
оснивању Јавног предузећа и овим
Статутом.

На основу члана 1. став 3. Закона
о јавним предузећима, (''Сл. гласник РС'',
бр. 119/12) члана 247. Закона о
привредним друштвима (''Сл. гласник
РС'', број 36/2011, 99/2011), члана 2. и 3.
Закона о комуналним делатностима ( Сл.
гласник Рс бр. 88/11), члана 36. Став 1.
тачка 9. Статута општине Рековац (''Сл.
гласник општине Рековац'', бр. 46/08 и
50/08) и члна 59. и 60. Одлуке о оснивању
Jавног предузећа „Левач“ Рековац,
Скупштина општине Рековац, на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

Члан 4.
Овај Статут садржи следеће одредбе:
- податке о оснивачу,
- пословно име, седишту, печату и
штамбиљу,
- одговорности за обавезе,
- заступању и представљању,
- планирању рада и развоја,
- унутрашњој
организацији
и
делатности Јавног предузећа,
- средствима Јавног предузећа и
начину распоређивања добити,
- саставу, избору, опозиву, органа
Јавног предузећа,
- пословној тајни,
- статусној промени и промени облика
предузећа,
- заштити и унапређењу животне
средине,
- обезбеђењу општег интереса,
- општи акти предузећа,
- јавности у раду,
- другим питањима која су од значаја
за несметано обављање делатности за
коју се оснива јавно предузеће.

СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЛЕВАЧ''
РЕКОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Јавно предузеће „Левач“ Рековац
(у даљем тексту: Јавно предузеће)
основано је и послује на неодређено
време, ради:
1. обезбеђивања трајног обављања
делатности од општег интереса и уредног
задовољавања
потреба
корисника
комуналних услуга,
2. развоја и унапређења обављања
делатности од општег интереса,
3. стицања добити,
4. остваривања другог законом утврђеног
интереса.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 5.
Оснивач Јавног предузећа је
Општина Рековац ради обављања
комуналних делатности и обезбеђивања
функционисања комуналних система.
Општина Рековац и Скупштина
општине Рековац уређују и обезбеђују
услове обављања комуналних делатности
и функционисања комуналних система у
складу са законом.

Члан 2.
Јавно предузеће се оснива тако да
комуналне делатности обавља на начин
који се обезбеђује задовољавање потреба
корисника
комуналних
услуга
на
подручју општине Рековац и да се исте
врше на начин којим се обезбеђује
техничко-технолошко
и
економско
јединство
комуналног
система,
стабилност
пословања,
развој
и
усклађеност сопственог развоја са
укупним привредним развојем, заштита и
унапређење добара од општег интереса и
животне средине, уредно и квалитетно
задовољавање
потреба
корисника
комуналнх услуга, самосталност у оквиру
система и функционална повезаност са
другим системима.

III ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ,
ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

гласи:

Члан 6.
Пословно име Јавног предузећа

Јавно предузеће „Левач“ Рековац
(исписано ћириличним писмом)
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V ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 7.
Седиште Јавног предузећа је у
Рековцу, улица Краља Петра I бб

Члан 12.
Јавно предузеће заступа и
представља директор.
Директор предузећа је овлашћен
да у оквиру делатности предузећа,
предузеће заступа, представља, закључи
уговоре и да врши све правне радње
неограничено.
Директор предузећа је овлашћен
да у име предузећа у оквиру делатности
предузећа
закључује
уговоре
у
спољнотрговинском
пословању
неограничено.

Члан 8.
Јавно предузеће има свој печат и
штамбиљ које користи у свом пословању
у преписци и у другим случајевима када
се пољављује као субјекат у правном
промету.
Печат Јавног предузећа је
округлог облика пречника 40 мм на коме
је исписан текст: Јавно предузеће „Левач“
Рековац.
Штамбиљ Јавног предузећа је
правоугаоног облика димензија 30х20 мм
и садржи текст: Јавно предузеће „Левач“
Рековац. Испод текста налази се ознака за
број и датум као и седиште Јавног
предузећа „Левач“ Рековац ул. Краља
Петра I бб.
Пословно име Јавног предузећа
на печату и штамбиљу исписана је на
српском језику ћириличним писмом.

Члан 13.
Директор, као заступник Јавног
предузећа може дати другом лицу
писмено пуномоћје за закључивање
одређених врста уговора, као и за
преузимање других правних радњи.
Директор Јавног предузећа може
генералним и специјалним пуномоћјем
пренети појединачна овлашћења за
заступање на друге раднике или на лица
изван Јавног предузећа.
У случају одсутности директора
или његове спречености Јавно предузеће
заступа и представља радник кога
директор, уз сагласност Надзорног
одбора, унапред за то овласти.
Јавно
предузеће
потписује
директор, а у случају његове одсустности
или спречености, лице из предходног
става овог члана.

Члан 9.
Одлуку о промени пословног
имена, седишта, заштитног знака, печата
и штамбиља доноси Надзорни одбор
Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
IV ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 10.
Јавно предузеће је правно лице
које обавља делатност од општег
интереса.
Јавно предузеће може поред
делатности за чије је обављање основано
да обавља и друге делатности уз
сагласност оснивача.

VI ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 14.
Основе
пословне
политике
утврдјује
Надзорни
одбор
јавног
предузећа, које се заснивају на
годишњем, средњорочном и дугорочном
планирању рада и развоја.
На планове рада и развоја из
предходног
става
сагласност
даје
оснивач.

Члан 11.
Јавно предузеће у правном
промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој
рачун, и одговара за обавезе целокупном
својом имовином (потпуна одговорност).
Организациони делови Јавног
предузећа немају овлашћења у правном
промету.

Члан 15.
Јавно предузеће планира свој
развој и одлучује о доношењу аката
планирања уз сагласност оснивача.
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VII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће доноси нарочито
следеће планове:
1. дугорочне и средњорочне планове
рада и развоја и
2. годишње програме пословања
Планове рада и развоја доноси
Надзорни одбор на предлог директора.
На захтев надлежног органа
Скупштине општине Јавно предузеће,
учествује у припремању нацрта планова и
програма из надлежности Скупштине
општине а који су везани за делатност
Јавног предузећа.

Члан 19.
Организација рада и пословања
Јавног предузећа заснива се на
рационалној подели рада, како у погледу
организационих јединица, тако и послова
и радних задатака које обављају поједини
радници.
Члан 20.
Предузеће
организовано
као
јединствена целина, а своју делатност
обавља на начин да се обезбеде услови
прописани Законом о комуналним
делатностима, другим законима и
подзаконским актима и то преко
организационих јединица.

Члан 16.
Уколико по годишњем обрачуну
предузеће искаже губитак, Надзорни
одбор у складу са важећим прописима
доноси одлуку о покрићу губитка.
Члан 17.
Јавно предузеће кроз остваривања
плана дужно је да:
1. осигура трајно, несметано и редовно
обављање делатности,
2. гарантује квалитет услуга,
3. утврђује организацију и начин рада у
циљу максималног задовољавања
потреба потрошача тј. корисника
услуга,
4. сарађује са другим заинтересоваиним
субјектима,
ради
ефикаснијег
обављања делатности и успешнијег
извршавања
обавеза
према
потрошачима односно корисницима
услуга.

Члан 21.
Унутрашња
организација
и
ситематизација
послова
и радних
задатака у Јавном предузећу ближе се
утврђује општим актом.
Члан 22.
Претежна
делатност
Јавног
предузећа је:
- 81.30 Услуге уређења и одржавања
околине
Осим наведене претежне делатности
Јавно предузећа обављаће и друге
делатности као што су:
- 35.30
Снабдевање
паром
и
климатизација
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Сакупљање отпада који није
опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који
није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног
отпада
- 38.31 Демонтажа олупина
- 38.32 Поновна употреба разврстаних
материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и
друге услуге у области управљања
отпадом
- 42.11 Изградња путева и аутопутева

Члан 18.
Јавно предузеће поднеће планове
и програме на давање сагласности
Скупштини општине за који је то
Законом прописано или на захтев
Скупштине општине у складу са
Законом.
Ако у току примене плана и
програма на који је Скупштина општине
дала сагласност, наступе околности које
онемогућавају
њихово
извршење,
директор Јавног предузећа ће поднети
извештај о узроцима који онемогућавају
извршење у предвиђеном обиму, односно
вредности и предложиће промене који
одговарају ново насталим околностима о
чему ће известити Скупштину општине.
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-

Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које
служе обављању претежне делатности,
уколико за те делатности испуњава
услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног
предузећа, као и о обављању других
делатности
које
служе
обављању
претежне делатности, одлучује Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача, у складу
са законом.

42.13 Иградња мостова и тунела
42.21 Изградња цевовода
42.91 Изградња хидротехничких
објеката
43.11 Рушење објеката
43.12 Припрема градилишта
43.21
Постављање
електричних
инсталација
43.22
Постављање
водоводних,
канализационих,
грејних
и
климатизационих система
43.99
Остали
непоменути
специфични грађевински радови
45.20
Одржавање
и
поправка
моторних возила
46.76 Трговина на велико и мало
осталим полупроизводима
46.77 Трговина на велико отпацима и
остацима
47.78 Остала трговина на мало новим
производима у специјализованим
продавницама
49.41 Друмски превоз терета
52.10 Складиштење
52.21
Услужне
делатности
у
копненом саобраћају
70.10
Управљање
економским
субјектом
70.22 Консултантске активности у
вези са пословањем и осталим
управљањем
71.12 Инжењерске делатности и
техничко саветовање
71.20 Техничко испитивање и анализе
81.10 Услуге одржавања објеката
81.22 Услуге осталог чишћења зграда
и опреме
81.29 Услуге осталог чишћења
96.03 Погребне и сродне делатности

VIII ИМОВИНА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ
Члан 23.
Основни
капитал
Јавног
предузећа утврђен је Одлуком о
оснивању.
Члан 24.
Имовину Јавног предузећа чине
право
својине
на
покретним
и
непокретним
стварима,
новчаним
средствима и хартијама од вредности и
друга имовинска права која су пренета у
својину Јавног предузећа, укључујући и
право коришћења на стварима у јавној
својини општине Рековац.
Јавно предузеће може користити
средства у јавној и другим облицима
својине, у складу са законом и одлуком
оснивача.
Члан 25.
Капитал у Јавном предузећу
подељен на уделе уписује се у регистар.
Члан 26.
О повећању или смањењу
основног капитала Јавног предузећа
одлучује Скупштина општине, као
оснивач у складу са законом.
Располагање
(отуђење
и
прибављање) стварима у јавној својини
које нису пренете у капитал јавног
предузећа, врши се под условима, на
начин и по поступку прописаним законом
којим се уређује јавна својина.

Осим наведених делатности ЈП
„Левач“ Рековац бавиће се и другим
делатностима као што су :
-

Управљање јавним паркиралиштима,
Обезбеђивање јавног осветљења,
Управљање пијацама,
Одржавање улице и путева,
Одржавање чистоће на површинама
јавне намене,
Димничарске услуге
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IX САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И
ДЕЛОКРУГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 27.
Јавно предузеће, у обављању
својих делатности, стиче и прибавља
средства из следећих извора:
1. продајом производа и услуга,
2. из кредита,
3. из донација и поклона,
4. из буџета оснивача и буџета
Републике Србије и
5. из осталих извора, у складу са
законом.

Члан 32.
Надзорни одбор има председника
и два члана које именује Скупштина
општине, на период од четири године,
под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора
именује се из реда запослених на предлог
репрезентативног синдиката запослених
у Јавном предузећу.

Расподела добити и начин покрића
губитка

Члан 33.
За председника и чланове
Надзорног одбора именује се лице које
испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање
трећег или другог степена, односно
на основним студијама у трајању од
најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од
општег интереса за чије обављање је
оснивано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на
руководећем положају;
- да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративних
управљања;
- да није осуђивано на условну или
безусловну казну за криминална дела
против привреде, правног саобраћаја
или службене дужности, као и да му
није изречена мера безбедности
забране
обављања
претежне
делатности јавног предузећа.

Члан 28.
Одлуку о начину покрића губитка
доноси Надзорни одбор јавног предузећа
уз сагласност оснивача.
Члан 29.
Јавно
предузеће
остварује
приходе и стиче добит продајом
производа и вршењем услуга на
тржишту.
Добит се утврђује периодичним
обрачуном и годишњим рачуном у
складу са законом и Правилником о
рачуноводству о утврђивању и расподели
добити коју доноси Надзорни одбор на
предлог директора.
Члан 30.
Добит Јавног предузећа, утврђена
у складу са законом, првенствено се
расподељује за покриће губитака из
ранијих година, финансирање развоја
Јавног предузећа, или за друге намене, у
складу са законом, актима оснивача и
Одлуком о оснивању Јавног предузећа.
Одлуку о расподели добити
доноси Надзорни одбор јавног предузећа
уз сагласност оснивача.

Члан 34.
Мандат председнику и члановима
Надзорног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног
одбора разрешавају се пре истека
периода на који су именовани, уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски
извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере
пред надлежним органима у случају

Органи јавног предузећа
Члан 31.
Управљање у Јавном предузећу је
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. директор
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Надзорни одбор не може пренети
право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго
лице у предузећу.

постојања сумње да одговорно лице
јавног предузећа делује на штету јавног
предузећша
кршењем
директорских
дужности, несавесним понашањем и на
други начин.
Председник и чланови Надзорног
одбора могу се разрешити пре истека
периода на који су именовани, уколико
предузеће не испуни годишњи програм
пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног
одбора којима је престао мандат, дужни
су да врше своје дужности до именовања
новог Надзорног одбора, односно
именовање новог председника или члана
Надзорног одбора.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Члан 36.
Председник и чланови Надзорног
одбора имају право на одговарајућу
накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог
члана утврђује оснивач на основу
извештаја
о
степену
реализације
програма пословања Јавног предузећа.
X ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И
ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА
Члан 37.
Директор одговара за резултате
пословања и за законитост рада Јавног
предузећа.

Члан 35.
Надзорни одбор:
утврђује пословну стратегију и
пословне циљеве предузећа и стара
се о њиховој реализацији;
усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
доноси годишњи програм пословања,
уз сагласност оснивача;
надзире рад директора;
врши
унутрашњи
надзор
над
пословањем предузећа;
успоставља, одобрава и прати
рачуноводство, унутрашњу контролу,
финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
утврђује
финансијске
извештаје
предузећа и доставља их оснивачу
ради давања сагласности;
доноси статут уз сагласност оснивача,
одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката,
уз сагласност оснивача;
доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз
сагласност оснивача;
даје
сагласност
директору
за
предузимање послова или радњи у
складу са
законом, статутом и
одлуком оснивача;
закључује уговоре о раду на одређено
време са директором предузећа;
врши друге послове у складу са овим
законом, статутом и прописима
којима се утврђује правни положај
привредних друштава.

Члан 38.
Директор у складу са законом
одговара материјално за штету нанету
Јавном
предузећу
доношењем
и
извршавањем одлука за које је овлашћен,
а са којим је нанео штету Јавнм
предузећу.
Члан 39.
Директора
Јавног
предузећа
именује Скупштина општине на период
од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
За директора Јавног предузећа
може бити именовано лице које испуњава
следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од
општег интереса за чије обављање је
оснивано јавно предузеће;
3. да има високо образовање стечено на
студијама трећег степена (доктор
наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке
струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
4. да има најмање пет година радног
искуства, од чега три године на
пословима за које је основано јавно
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Одлука о исплати стимулације
доноси се у скаладу са Одлуком о
оснивању Јавног предузећа.

предузеће или најмање три године на
руководећим положајима;
5. да није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у
органу политичке странке;
6. да није осуђивано за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја
и службене дужности;
7. да лицу није изречена мера
безбедности
забране
обављања
делатности
која
је
претежна
делатност јавног предузећа.
Директор јавног предузећа је
јавни функционер у смислу закона којим
се регулише област вршења јавних
функција.
На
услове
за
именовање
директора јавног предузећа сходно се
примењују одредбе Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05
и 54/09).

Члан 42.
Мандат
директора
престаје
истеком периода на који је именован,
оставком или разрешењем.
Члан 43.
Предлог за разрешење директора
може поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним
разлозима због којих се предлаже
разрешење.
Члан 44.
Скупштина
општине
може
разрешити директора под условима
предвиђеним законом.
Члан 45.
Уколико против директора ступи
на снагу оптужница за кривична дела
против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности, Скупштина општине
доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.

Учесници конкурса за именовање
директора Предузећа дужни су да уз
пријаву на конкурс поднесу Програм који
намеравају од остваре у циљу развоја
Предузећа и повећања добити.
Директор Предузећа
радни однос на одређено време.

заснива

Члан 46.
Скупштина општине именује
вршиоца дужности директора у следећим
случајевима:
1. уколико директору престане мандат
због истека периода на који је
именован, због подношења оставке
или у случају разрешења пре истека
мандата;
2. уколико буде донето решење о
суспензији директора;
3. у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити
именован на период који није дужи од
шест месеци.
У
нарочито
оправданим
случајевима Скупштина општине може
донети одлуку о именовању вршиоца
дужности директора на још један период
од шест месеци.
Вршилац дужности има сва права,
обавезе и овлашћења директора.

Члан 40.
Директор Јавног предузећа:
1. представља и заступа предузећа;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање предузећа;
4. одговара
за
законитост
рада
предузећа;
5. предлаже
годишњи
програм
пословања и предузима мере за
његово спровођење;
6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке надзорног одбора;
8. врши друге послове утврђене законом
и статутом предузећа.
Члан 41.
Директор има право на зараду, а
може имати право на стимулацију у
случају кад предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
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XIV ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА

XI ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 47.
Чланови
Надзорног
одбора,
директор као и запослени у Јавном
предузећу обавезни су да податке који
представљају пословну тајну чувају за
време трајања њихове функције односно
радног односа, као и две године после
престанка функције, односно радног
односа.

Члан 52.
Ради обезбеђења општег интереса
у делатности за коју је Јавно предузеће
основано, Скупштина општине даје
сагласност на:
1. Статут Јавног предузећа;
2. давање гаранција, авала, јемства,
залога и других средстава обезбеђења
за послове који нису из оквира
делатности од општег интереса;
3. располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног предузећа,
веће вредности, која је у непосредној
функији обављања делатности од
општег интереса
4. улагања капитала;
5. статусне промене;
6. акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама,
као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији и
7. друге одлуке којима се уређује
обављање делатности од општег
интереса у складу са законом и
Одлуком о оснивању.

XII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И
ПРОМЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 48.
Одлуке о статусној промени
Јавног предузећа доноси Надзорни одбор
Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
О предложеној статусној промени
Јавног предузећа Надзорни одбор
прибавља мишљење запослених.
Члан 49.
Јавно предузеће може променути
облик организованости у други ако
испуњава услове за оснивање тог облика
организованости утврђен законом.
Одлуку о промени облика
организованости Јавног предузећа доноси
Надзорни одбор Јавног предузећа уз
сагласност Оснивача.

XV ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 53.
Јавност у раду Јавног предузећа
обезбеђује се редовним обавешавањем
јавности о програму рада предузећа и
реализацији програма, о годишњим
финансијским извештајима, као и о
мишљењу овлашћеног ревизора на тај
извештај, о саставу Надзорног одбора, о
именима директора, о организационој
структури предузећа, као и о начину
комуникације са јавношћу.
Јавно предузеће ће информације и
обавештења
из
претходног
става,
учинити доступне јавности и преко своје
интернет странице.

XIII ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 50.
Радници у Јавном предузећу и
његови органи дужни су да организују
обављање делатности на начин којим се
осигурава безбедност у раду као и да
спроведе потребне мере заштите на раду
и заштите радне средине.
Члан 51.
Јавно предузеће је дужно да у
обављању делатности чува вредности
природе и обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење човекове средине
и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и
радом створене вредности човекове
средине.

XVI ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 54.
Статут је основни општи акт
Јавног предузећа. Други општи акти
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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), члана 42. Закона о
јавним предузећима („Сл. гл. РС“,
119/12) и члана 103. Пословника
Скупштине општине Рековац («Сл. гл.
Општине Рековац» бр 47/08 и 54/09),
Скупштина општина Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године донела је,

Јавног предузећа морају бити у складу са
овим Статутом.
Члан 55.
Друге опште акте, правилнике и
одлуке којима се на општи начин уређују
одређена питања доноси Надзорни одбор
односно директор Јавног предузећа.
Члан 56.
Појединачни акти које доноси
директор предузећа морају бити у складу
са одговарајућим општим актима Јавног
предузећа.
Члан 57.
Општи акти ступају на снагу
осмог дана по објављивању на огласним
таблама Јавног предузећа.

РЕШЕЊЕ
О именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа
«Левач» Рековац

Члан 58.
Општим актима Јавног предузећа
уређују се питања за која су законом и
другим прописима и овим Статутом
утврђено овлашћење односно обавеза
Јавног предузећа за њихово уређење.

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Слободан
Мркић, дипл. ецц из Рабеновца за
вршиоца дужности директора Јавног
предузећа «Левач» Рековац.

Члан 59.
Директор мора обазбедити да сви
општи акти буду доступни сваком
раднику.
XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Одлуку о измени Статута Јавног
предузећа доноси Надзорни одбор уз
сагласност оснивача.

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

Члан 61.
Тумачење одредаба овог Статута
даје Надзорни одбор Јавног предузећа.
Члан 62.
Овај Статут ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном
гласнику општине Рековац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-56/14-01, дана: 01.10.2014. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 110-11/14-01. дана: 01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

65

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 19. седници
одржаној дана 01.10.2014. године
донела је

На основу члана 32. став 1.
тачка 19. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07) и члана 36. став 1. тачка
20.
Статута
општине
Рековац
(''Службени
гласник
општине
Рековац'', бр. 46/08 и 50/08),
Скупштина оштине Рековац, на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ

РЕШЕЊЕ
О именовању чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа „Левач“
Рековац

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
употребу имена општине Рековац у
називу Јавног предузећа „Левач“ у
Рековцу.

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни
одбор Јавног предузећа „Левач“
Рековац:

II
Сагласност се даје ради
регистровања
Јавног
предузећа
„Левач“ Рековац у Агенцији за
привредне регистре.

1. Милан Аврамовић, дипл. еец. из
Рековца
2. Маја Вуловић, дипл. ецц из
Крагујевца
3. Предраг Савић, дипл. маш. инг. из
Течића

III
Закључак ступа на снагу даном
доношења.

II
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 023-06/14-01, дана: 01.10.2014. год.

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-57/14-01 дана: 01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.
129/2007),
члана
8.
Закона
о финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и
93/2012), 36. Статута општине Рековац
(„Сл. гласник општине Рековац“, бр.
46/08 и 50/08) и члана 103. Пословника
Скупштине општине Рековац („Сл.
гласник општине Рековац“, бр. 47/08 и
54/09), Скупштина општине Рековац, на
19. седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07) и члана 36.
Статута општине Рековац (''Службени
гласник општине Рековац'', бр. 46/08 и
50/08), Скупштина оштине Рековац,
на 19. седници одржаној дана
01.10.2014. године, даје

ПУНОМОЋЈЕ

ОДЛУКУ
О фискалном растерећењу пореских
обвезника који не воде пословне књиге

Предрагу
Ђорђевићу,
председнику општине Рековац из
Рековца улица Краља Петра I бр. 83,
поседује ЛК бр. 31269, ЈМБГ
0305965724112 издата у ПС Рековац,
да може у име Оснивача Јавног
предузећа „Левач“ Рековац, Општина
Рековац, чија права у складу са
чланом 4. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа („Сл. гл. општине Рековац“,
бр. 6/14), остварује Скупштина
општине
Рековац,
да
поднесе
регистрациону пријаву оснивања
Јавног предузећа „Левач“ Рековац код
Агенције за привредне регистре,
улица Бранкова 25, 11000 Београд.

Члан 1.
У циљу фискалног растерећења
пореских обвезника,
због поплаве
и
клизишта изазваних обилним кишним
падавинама на територији општине
Рековац, обвезнику пореза на имовину за
грађевинско, пољопривредно и шумско
земљиште, који не води пословне књиге,
а чија би обавеза плаћања била утврђена
за 2014. годину, неће се вршити
утврђивање, обрачун и наплата пореза на
имовину за грађевинско, пољопривредно
и шумско земљиште за 2014. годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Рековац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 035-15/14-01, дана: 01.10.2014. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 436-01/14-01, дана: 01.10.2014. год

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Сл.гл.РС» бр.129/07), члана 19.
Закона о изменама и допунама Закона
о средњој школи («Сл. гласник РС»
бр. 23/02, 25/02), 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 19. седници
одржаној дана 01.10.2014. године
донела је

На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Сл.гл.РС» бр.129/07), члана 19.
Закона о изменама и допунама Закона
о средњој школи («Сл. гласник РС»
бр. 23/02, 25/02), 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 19. седници
одржаној дана 01.10.2014. године
донела је

РЕШЕЊЕ
О разрешењу члана органа
управљања – школског одбора
Средње «Пољопривредно ветеринарске» школе у Рековцу

РЕШЕЊЕ
О именовању члана органа
управљања – школског одбора
Средње «Пољопривредно ветеринарске» школе у Рековцу

I

I

РАЗРЕШАВА СЕ Драгица
Перчевић из Рековца, члан школског
одбора Средње «Пољопривредно ветеринарске» школе у Рековцу, као
представник запослених, на лични
захтев.

ИМЕНУЈУ
СЕ
Миодраг
Кликовац проф. из Крагујевца за
члана школског одбора Средње
«Пољопривредно - ветеринарске»
школе у Рековцу, као представник
запослених.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-44/14-01 дана: 01.10.2014. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-45/14-01 дана: 01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 130. и члана
138. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник РС”, број
107/05), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”,број 129/07),
члана 36. став 1. тачка 9. Статута
општине Рековац (“Службени гласник
општина Рековац, број 46/08 и 50/08),
члана 30. Статута Дома здравља
Рековац („Сл. гл. општине Рековац“
бр. 35/07) и члана 103. Пословника
Скупштине
општине
Рековац
(“Службени
гласник
општине
Рековац”, број 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

На основу члана 15. став 1.
тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. и
члана 42. Став 2., 3. и 5. Закона о
ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“ бр.111/09), члана 20. став
1. тачка 19. Закона о локалној
самоупрви („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 17. став 1. тачка
19.
Статута
општине
Рековац
(„Службени
гласник
општине
Рековац“, бр. 46/08 и 50/08) и члана
103. Пословника скупштине општине
Рековац („Службени гласник општине
Рековац“, бр. 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
О измени одлуке о образовању
општинског штаба за ванредне
ситуације општине Рековац

РЕШЕЊЕ
О именовању члана Надзорног
одбора Дома здравља Рековац

Члан 1.
Став I Одлуке о образовању
штаба
за
ванредне
ситуације
(„Службени
гласник
општине
Рековац“, бр. 7/12) мења се и гласи:
Именује се Др Снежана
Стојановић
из
Крагујевца
в.д.
директора Дома здравља Рековац за
члана штаба за ванредне ситуације за
медицинску
помоћ
и
епидемиолошку заштиту, уместо Др
Павла Мијајловића из Рековца, који је
разрешен функције директора Дома
здравља Рековац.

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Др Нада
Станковић из Крагујевца за члана
Надзорног одбора Дома здравља
Рековац из реда запослених.
II
Ово Решење ступа на снагу
даном доношења и објавиће се у
Службеном
гласнику
општине
Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-54/14-01, дана: 01.10.2014. год.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу
даном доношења и објавиће се у
Службеном гласнику
општине
Рековац.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број:217-139/14-01, дана:01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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Члан 4.

На основу члана 13. став 1. и 3.
и члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гл. РС“
број 129/07), члана 13. став 2. Статута
општине Рековац («Службени гласник
општине Рековац» број 46/08 и 50/08)
и члана 103. Пословника Скупштине
општине Рековац («Службени гласник
општине Рековац» број 47/08, 54/09),
Скупштина општине Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

Овлашћује
се
председник
општине Рековац, да у име Општине
Рековац по закључењу споразума о
сарадњи, буде потписник истог.
Члан 5.
Средства за финансирање
међународне сарадње обезбеђена су у
буџету општине Рековац.
Члан 6.

ОДЛУКУ
о успостављању сарадње Oпштине
Рековац, Република Србија и
Општине Велки Гроб (Veľký Grob)
Словачка Република

Ова Одлука доставиће се
Влади Републике Србије ради давања
сагласности.
Члан 7.
Ова Одлука објавиће се у
Службеном
гласнику
општине
Рековац, а примењиваће се од дана
добијања
сагласности
Владе
Републике Србије.

Члан 1.
Овом Одлуком успоставља се
сарадња, између Општине Рековац,
Република Србија и Општине Велки
Гроб
(Veľký
Grob)
Словачка
Република.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 016-10/14-01 дана: 01.10.2014. год.

Члан 2.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

Сарадња се успоставља у
областима пољопривреде, рударства,
дрвне индустрије као привредних
области, туризма, образовања, спорта
и културе као ванпривредних области,
као и у свим другим областима где за
то постоје могућности и обострани
интереси.

Образложење
Предлагач: Општинско веће
општине Рековац.

Члан 3.

Правни основ: Закон о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07) Статут
општине Рековац („Службени гласник
општине Рековац“ бр. 46/08 и 54/09).

Ближи облици и садржина
сарадње Општине Рековац, Република
Србија и Општине
Велки Гроб
(Veľký Grob), Словачка Република
уредиће се споразумом о сарадњи.
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Разлог: У члану 13. став 2. и у
члану 88. става 2. Закона о локалној
самоуправи прописано је да јединице
локалне самоуправе могу сарађивати
са јединицама локалне самоуправе
других држава у оквиру спољне
политике
РС
уз
поштовање
територијалног јединства и правног
поретка Републике Србије, а у складу
са Уставом и Законом. Одлуку о
успостављању, односно закључењу
споразума о сарадњи са јединицом
локалне самоуправе друге државе,
доноси Скупштина јединице локалне
самоуправе уз сагласност Владе
Републике Србије. Статутом општине
Рековац у члану 13. став 2. такође је
утврђена могућност сарадње Општине
Рековац са јединицама локалне
самоуправе других држава. Општина
Рековац
је
заинтересована
за
интензивнију садњу са Општином
Велки Гроб (Veľký Grob) Словачка
Република,
имајући
у
виду
потенцијале општине Рековац, како
привредне
(пре
свега
у
пољопривреди), тако и ванпривреде, а
такође и потенцијале Општине Велки
Гроб (Veľký Grob)
и Словачке
Републике, с обзиром на обострано
исказану вољу за сарадњу у свим
областима предлаже се Скупштини
општине Рековац да усвоји ову
Одлуку.

На основу члана 13. став 1. и 3.
и члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гл. РС“
број 129/07), члана 13. став 2. Статута
општине Рековац («Службени гласник
општине Рековац» број 46/08 и 50/08)
и члана 103. Пословника Скупштине
општине Рековац («Службени гласник
општине Рековац» број 47/08, 54/09),
Скупштина општине Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
о успостављању сарадње Oпштине
Рековац, Република Србија и
градом Кус, област Чељабинск,
Руска Федерација (Челябинск
Русская Федерация)
Члан 1.
Овом Одлуком успоставља се
сарадња, између Општине Рековац,
Република Србија и градом Кус,
област Чељабинск, Руска Федерација
(Челябинск Русская Федерация).
Члан 2.
Сарадња се успоставља у
областима образовања, привреде,
туризма, спорта и културе као
ванпривредних области, као и у свим
другим областима где за то постоје
могућности и обострани интереси.

Ознака извршиоца и рок за
извршење: Скупштина општине
Рековац 19. редовна седница СО –
Рековац, дана 01.10.2014. године.

Члан 3.

Извор средстава потребних
за
реализацију:
Средства
за
реализацију утврђена су у буџету
општине Рековац.

Ближи облици и садржина
сарадње Општине Рековац, Република
Србија и градом Кус, област
Чељабинск,
Руска
Федерација
(Челябинск
Русская
Федерация)
уредиће се споразумом о сарадњи.
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Члан 4.

Разлог: У члану 13. став 2. и у
члану 88. става 2. Закона о локалној
самоуправи прописано је да јединице
локалне самоуправе могу сарађивати
са јединицама локалне самоуправе
других држава у оквиру спољне
политике
РС
уз
поштовање
територијалног јединства и правног
поретка Републике Србије, а у складу
са Уставом и Законом. Одлуку о
успостављању, односно закључењу
споразума о сарадњи са јединицом
локалне самоуправе друге државе,
доноси Скупштина јединице локалне
самоуправе уз сагласност Владе
Републике Србије. Статутом општине
Рековац у члану 13. став 2. такође је
утврђена могућност сарадње Општине
Рековац са јединицама локалне
самоуправе других држава. Општина
Рековац
је
заинтересована
за
интензивнију садњу са градом Кус,
област Чељабинск, Руска Федерација
(Челябинск
Русская
Федерация),
имајући у виду потенцијале општине
Рековац, како привредне, тако и
ванпривреде, а такође и потенцијале
са градом Кус, област Чељабинск,
Руска Федерација (Челябинск Русская
Федерация), с обзиром на обострано
исказану вољу за сарадњу у свим
областима предлаже се Скупштини
општине Рековац да усвоји ову
Одлуку.

Овлашћује
се
председник
општине Рековац, да у име Општине
Рековац по закључењу споразума о
сарадњи, буде потписник истог.
Члан 5.
Средства за финансирање
међународне сарадње обезбеђена су у
буџету општине Рековац.
Члан 6.
Ова Одлука доставиће се
Влади Републике Србије ради давања
сагласности.
Члан 7.
Ова Одлука објавиће се у
Службеном
гласнику
општине
Рековац, а примењиваће се од дана
добијања
сагласности
Владе
Републике Србије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 69-01/14-01 дана: 01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

Ознака извршиоца и рок за
извршење: Скупштина општине
Рековац 19. редовна седница СО –
Рековац, дана 01.10.2014. године.

Образложење

Предлагач: Општинско веће
општине Рековац.

Извор средстава потребних
за
реализацију:
Средства
за
реализацију утврђена су у буџету
општине Рековац.

Правни основ: Закон о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07) Статут
општине Рековац („Службени гласник
општине Рековац“ бр. 46/08 и 54/09).
72

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС»
129/07), члана 11. и 36. Статута
општине Рековац («Службени гласник
општине Рековац» бр. 46/08 и 50/08),
и члана 103. Пословника Скупштине
општине Рековац («Службени гласник
општине Рековац» бр. 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

-

-

ОДЛУКУ
додели награда и признања
општине Рековац, које додељује
Скупштина општине Рековац
поводом дана општине - 17.
октобар – Дан ослобођења Левча
ДОДЕЉУЈЕ
општине Рековац:
-

-

-

-

-

-

I
СЕ

-

ПЛАКЕТА

-

Предшколској установи „Милоје
Милојевић“
Рековац,
за
остварења
у
области
предшколског образовања,
Основној
школи
„Светозар
Марковић“ Рековац, за остварења
у области школског образовања и
васпитања,
Основној
школи
„Душан
Поповић“ Белушић, за остварења
у области школског образовања и
васпитања,
„Пољопривредно – ветеринарској“
школи у Рековцу, за остварења у
области школског образовања,
Слободану Ступару, помоћнику
министра просвете, науке и
технолошког развоја – за изузетан
допринос у развоју образовања на
територији општине Рековац,
Љубиши Живковићу, директору
Предузећа за путеве „Крагујевац“
доо Крагујевац, за одржавање
путева на територији општине
Рековац и сарадњу са локалном
самоуправом,

-

-

Зорану
Стојисављевићу
–
директору ЈП „Путеви Србије“, за
сарадњу са локалном самоуправом
на реконструкцији путева на
територији општине Рековац који
су уништени у поплавама,
Владимиру
Миловановићу,
генералном
директору
„Високоградња инжењеринг“ ад
Београд
за
допринос
у
гасификацији општине Рековац и
допринос
развоју
општинске
инфраструктуре,
Хуманитарној организацији LDS
CHARITY
–
за
допринос
побољшању водоснабдевања у
општини Рековац и донирање
опреме за изградњу дубинског
бунара ДБ – 5 на изворишту
„Доње поље“ у Рековцу,
Долењске Топлице, Словенија за
допринос у отклањању последица
од поплава на територији општине
Рековац и обезбеђењу средстава и
опреме
угроженим
домаћинствима,
Црвеном
крсту,
општине
Долењске Топлице, Словенија за
допринос у отклањању последица
од поплава на територији општине
Рековац и обезбеђењу средстава и
опреме
угроженим
домаћинствима.
Планинарском друштву „Жежељ“
Крагујевац, за пружање несебичне
помоћи
у
поплављеним
подручјима општине Рековац и
допремање намирница у села која
су била неприступачна.

II
ДОДЕЉУЈЕ
СЕ
општине Рековац:
-
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ДИПЛОМА

Ани Благојевић из Лоћике – ђаку
генерације
за
постигнуте
резултате у основном образовању
и васпитању

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Александри Секулић из Велике
Крушевице – ђаку генерације за
постигнуте резултате у основном
образовању и васпитању
Милошу Перићу из Рековца –
носиоцу Дипломе Вук Караџић за
постигнуте резултате у основном
образовању и васпитању
Милошу Поповићу из Рековца –
носиоцу Дипломе Вук Караџић за
постигнуте резултате у основном
образовању и васпитању
Вељку Стевановићу из Рековца –
носиоцу Дипломе Вук Караџић за
постигнуте резултате у основном
образовању и васпитању
Марку Станојковићу из Опарића ђаку генерације ОШ „Душан
Поповић“
из
Белушића
за
постигнуте резултате у основном
образовању и васпитању
Анђели Јевтић из Драгова –
носиоцу Дипломе Вук Караџић за
постигнуте резултате у основном
образовању и васпитању
Бојани Зарић из Драгова –
носиоцу Дипломе Вук Караџић за
постигнуте резултате у основном
образовању и васпитању
Милени Вучићевић из Опарића
носиоцу Дипломе Вук Караџић за
постигнуте резултате у основном
образовању и васпитању
Татјани Ђорђевић из Опарића носиоцу Дипломе Вук Караџић за
постигнуте резултате у основном
образовању и васпитању
Јелени Милутиновић из Течића ђаку генерације за постигнуте
резултате
у
досадашњем
образовању и васпитању
Тамари
Стевановић
из
Вукмановца - носиоцу Дипломе
Вук Караџић за постигнуте
резултате у основном образовању
и васпитању
Марку Чардићу из Опарића – за
учешће на Светосавској aкадемији
у Београду

-

-

Ђурђини Лазић из Опарића- за
постигнуте
резултате
на
републичким
и
градским
такмичењима у стрљаштву у
категорији јуниорки
Mирославу Пауновићу из Опарића
– за освојено 1. место на 8.
изложби приплодних крава и
стеоних јуница сименталске расе,
као пример добре праксе за
изградњу нове фарме и повећање
броја приплодних грала у запату
III

ДОДЕЉУЈЕ СЕ
општине Рековац:
-

-

-

-

-

-
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ЗАХВАЛНИЦА

Светлани Анђелић из Рековца,
директору Предшколске установе
„Милоје Милојевић“ Рековац, за
свеукупни
допринос
развоју
Предшколске установе у Рековцу,
Саши Николићу из Рековца,
директору
Основне
школе
„Светозар Марковић“ Рековац, за
свеукупни
допринос
развоју
образовања и васпитања,
Љубиши Стевановићу из Рековца,
директору
“Пољопривредноветеринарске“ школе Рековац, за
свеукупни
допринос
развоју
образовања и васпитања и услова
за рад,
Љубиши Томићу из Течића,
директору Основне школе „Душан
Поповић“ Белушић, за свеукупни
допринос развоју образовања и
васпитања,
Саши
Петровићу,
директору
Високо
пољопривреднопрехрамбене школе струковних
студија у Прокопљу, за свеукупни
допринос развоју образовања на
територији општине Рековац,
Добротворној фондацији Српске
Православне
Цркве
„Човекољубље“ Београд, за помоћ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

у ангажовању радне снаге у
отклањању последица поплава,
Српском културном центру из
Хагена,
СР
Немачка,
за
обезбеђење хуманитарне помоћи
за време ванредног стања и
помоћи угроженим грађанима,
Мирјани Јонцов-Павел, Дортмунд
СР Немачка, за обезбеђење
хуманитарне помоћи за време
ванредног стања и помоћи
угроженим грађанима,
Ватрогасно спасилачкој јединици
Рековац, за несебичну сарадњу за
време ванредног стања изазваног
поплавама у мају 2014. године,
ЈП ЕПС „Електросрбија“ ДОО
Огранак
Електродистрибуција
Јагодина, пословница Рековац, за
сарадњу за време ванредног стања
изазваног поплавама у мају 2014.
године
Предузећу
“AQUAPUR”
доо
Косјерић,
за
обезбеђивање
хуманитарне помоћи за време
ванредног стања и помоћи
угроженим грађанима.
Конфекцији за бебе „САНА“
Рековац,
за
обезбеђење
хуманитарне помоћи за време
ванредног стања и помоћи
угроженим грађанима,
Апотеци
ZUA
„OTOMEDICALPHARM“,
за
обезбеђење хуманитарне помоћи
за време ванредног стања и
помоћи угроженим грађанима,
Илији Аранђеловићу из Јагодине,
за допринос у сарадњи у време
ванредног
стања
изазваног
поплавама у мају 2014. године,
Драгану Јешићу из Опарића за
допринос у санирању штета од
поплава,
КУД
„Левач“
Рековац,
за
постигнуте резултате у неговању
народне традиције и обичаја, и
промоцију левачког краја кроз
игру и песму,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Радојици Кузмановићу Београд, за
допринос у области културе и
неговању народне традиције и
обичаја левачког краја,
Предузећу „Јанко градња“ из
Рековца – за сарадњу у санирању
штете
на
општинској
инфраструктури
изазване
поплавама у мају 2014. године,
Предузећу
„Еуро
транс
Мијајловић“ д.о.о. из Секурича за сарадњу у санирању штете на
општинској
инфраструктури
изазвану поплавама у мају 2014.
године,
Аутопревознику
Милану
Петровићу из Белушића за
сарадњу у санирању штете на
општинској
инфраструктури
изазвану поплавама у мају 2014.
године,
Аутопревознику Дејану Јеремићу
из Лепојевића - за сарадњу у
санирању штете на општинској
инфраструктури
изазване
поплавама у мају 2014. године,
Полицијској станици у Рековцу за несебичну сарадњу за време
ванредног
стања
изазваног
поплавама у мају 2014. године,
Црвеном крсту у Рековцу - за
несебичну сарадњу за време
ванредног
стања
изазваног
поплавама у мају 2014. године,
Предузећу
„Атлас
100“
из
Опарића - за сарадњу у санирању
штете
на
општинској
инфраструктури
изазвану
поплавама у мају 2014. године,
Каменолом „Драча“ из Рековца за сарадњу у санирању штете на
општинској
инфраструктури
изазване поплавама у мају 2014.
године,
Драгомиру Маринковићу Гаги из
Ратковића
–
за
допринос
ослобођењу земље,

-

-

-

-

-

-

-

Миленку
Вукосављевићу
из
Драгова – за допринос ослобођењу
земље,
Живораду Томићу из Ратковића –
за допринос ослобођењу земље,
Петру Анђелићу из Велике
Крушевице
–
за
допринос
ослобођењу земље,
Славољубу
Милојевићу
из
Ратковића
–
за
допринос
ослобођењу земље,
Милутину Митровићу из Рековца
– за допринос ослобођењу земље,
Драгољубу Гајићу из Ратковића –
за допринос ослобођењу земље,
Милану Косовцу из Рековца - за
допринос ослобођењу земље,
Милану Ђорђевићу из Ратковића за допринос ослобођењу земље,
Јованки Томић из Рековца - за
допринос ослобођењу земље,
Милану Јосиповићу из Ратковића за допринос ослобођењу земље,
Мији Сретеновићу из Драгова - за
допринос ослобођењу земље,
Александру Савићу из Драгова - за
допринос ослобођењу земље,
Селимиру Филиповић Сељи из
Опарића - за допринос ослобођењу
земље,
Миодрагу
Живановићу
из
Доброселице - за допринос
ослобођењу земље,
Божину
Михаиловићу
из
Шљивице
за
допринос
ослобођењу земље,
Јовану Петровићу из Сиљевице за допринос ослобођењу земље,
Бранивоју Николићу из Секурича за допринос ослобођењу земље,
Александру Антићу из Јагодине за допринос ослобођењу земље,
Милошу Стевановићу из Сибнице
- за допринос ослобођењу земље,

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се Службеном
гласнику општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 17-01/14-01 дана: 01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
На основу члана 17. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“
119/12, 116/13 I 44/14) 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 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О разрешењу члана Надзорног одбора
ЈКП „Мермер“ Рековац
I
РАЗРЕШАВА
СЕ
Милан
Аврамовић, дипл. ецц. из Рековца,
функције председника Надзорног одбора
ЈКП „Мермер“ Рековац, на лични захтев
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном
гласнику општине Рековац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-49/14-01 дана: 01.10.2014. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», бр. 129/07),
члана 1. и 11. Закона о платама у
државним
органима
и
јавним
службама («Службени гласник РС»,
бр. 34/01) члана 36. став 1. тачка 6.
Статута
општине
Рековац
(«Службени
гласник
општине
Рековац» бр. 46/08 и 50/08), и члана
103. Пословника Скупштине општине
Рековац («Службени гласник општине
Рековац» бр. 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

Члан 3.
Одборници, председници и
чланови радних тела у Скупштини
општине имају право на накнаду за
присуствовање седницама Скупштине
општине и радних тела, право на
путне трошкове, као и друге накнаде
и примања утврђене Законом и овом
Одлуком.
Члан 4.
Висину
накнаде
за
присуствовање седницама Скупштине
општине и радних тела утврђује
Комисија
за
кадровска
и
административна питања.

ОДЛУКУ
О накнадама и другим примањима
одборника и чланова радних тела у
Скупштини општине Рековац

Члан 5.
Висину, критеријуме и мерила
за утврђивање накнада и примања
председницима и члановима радних
тела одређује Комисија за кадровска и
административна питања.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се
права на накнаде и друга примања
одборника, председника и чланова
радних тела у Скупштини општине
Рековац.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу
даном доношења и објавиче се у
Службеном
гласнику
општине
Рековац.

Члан 2.
Одборник има право
на
накнаде и друга примања утврђена
овом Одлуком од дана потврђивања
мандата
до
дана
престанка
одборничког мандата.
Чланови
радних
тела
у
Скупштини општине Рековац имају
право на накнаде и друга примања од
дана именовања до дана разрешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број:401-690/14-01, дана:01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 36. став 1. 2.
Закона о локалној самоуправи („Сл.
гл. РС“ бр. 129/07), члана 46. став 1.
Статута општине Рековац („Сл. гл.
општине Рековац“ бр. 46/08 и 50/08) и
члана 46. став 1. Пословника
Скупштине општине Рековац („Сл. гл.
општине Рековац“ бр. 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гл. РС“ бр. 129/07),
члана 46. Статута општине Рековац
(„Сл. гл. општине Рековац“ бр. 46/08
и 50/08) и члана 42. Пословника
Скупштине општине Рековац („Сл. гл.
општине Рековац“ бр. 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О разрешењу члана Комисије за
кадровска и административна
питања
Скупштине општине Рековац

РЕШЕЊЕ
О именовању члана Комисије за
кадровска и административна
питања
Скупштине општине Рековац

I

I

РАЗРЕШАВА СЕ Ружица
Стевановић
из
Опарића,
члан
Комисије
за
кадровска
и
административна питања Скупштине
општине Рековац.

ИМЕНУЈЕ СЕ Живомир
Рашић из Течића за члана Комисије за
кадровска и административна питања
Скупштине општине Рековац.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-65/14- дана: 01.10.2014. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-66/14- дана: 01.10.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 40. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гл. РС» бр
129/07), члана 55. Статута општине
Рековац («Сл. гл. општине Рековац»
бр. 46/08 и 50/08), члана 27.
Пословника Скупштине општине
Рековац («Сл. гл. општине Рековац»
бр. 47/08 и 54/09), Скупштина
општине Рековац на 19. седници
одржаној дана 01.10.2014. године
донела је

На основу члана 32. Закона о
локалној
самоуправи
(«Службени
гласник РС»
бр. 129/07), члана 36.
Статута Општине Рековац («Службени
гласник општине Рековац», бр. 46/08 и
50/08) и члана 103. Пословника
Скупштине
општине
Рековац
(«Службени гласник општине Рековац»,
бр. 47/08), Скупштина општине Рековац
на 19. седници одржаној дана 01.10.2014.
године донела је
ОДЛУКУ
о изради и постављању спомен
обележја потпуковнику Горану
Остојићу начелнику штаба 63.
падобранске бригаде
I
Одобрава
се
постављање
спомен
потпуковнику
Горану
начелнику штаба 63.
бригаде у Рековцу.

РЕШЕЊЕ
О разрешењу секретара Скупштине
општине Рековац

израда
и
обележје
Остојићу
падобранске

I

II
Локацију за постављање спомен
обележја, одредиће Савет за урбанизам,
стамбено комуналне делатности и
заштиту животне средине Скупштине
општине Рековац, у складу са важећим
прописима из ове области.

РАЗРЕШАВА СЕ секретар
Скупштине
општине
Рековац
Мирослав Милић, дипломирани
правник из Белушића, подношењем
оставке, на лични захтев.

III
Финансирање
израде
и
постављање
спомен
обележје
потпуковнику
Горану
Остојићу
начелнику штаба 63. падобранске
бригаде, вршиће се из буџета Општине
Рековац, преко индиректног буџетског
корисника ЈП Дирекције за урбанизам и
изградњу општине Рековац.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-51/14-01, дана: 01.10.2014. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 633-03/14-01, дана: 01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» 129/07),
члана 11. Статута Установе Дома
културе у Рековцу од 30.09.1998.
године, члана 36. став 1. тачка 9.
Статута
општине
Рековац
(«Службени
гласник
општине
Рековац» бр. 46/08 и 50/08) и члана
103. Пословника Скупштине општине
Рековац («Службени гласник општине
Рековац» бр. 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» 129/07),
члана 11. Статута Установе Дома
културе у Рековцу од 30.09.1998.
године, члана 36. став 1. тачка 9.
Статута
општине
Рековац
(«Службени
гласник
општине
Рековац» бр. 46/08 и 50/08) и члана
103. Пословника Скупштине општине
Рековац («Службени гласник општине
Рековац» бр. 47/08 и 54/09),
Скупштина општине Рековац на 19.
седници одржаној дана 01.10.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
O разрешењу члана Управног
одбора Установе Дома културе у
Рековцу

РЕШЕЊЕ
O именовању члана Управног
одбора Установе Дома културе у
Рековцу

I

I

РАЗРЕШАВА СЕ дужности
члана Управног одбора Установе
Дома културе у Рековцу, Слободан
Пешић из Опарића.

ИМЕНУЈЕ СЕ
Светлана
Петровић из Кавадара за члана
Управног одбора Установе Дома
културе у Рековцу.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-63/14-01, дана: 01.10.2014. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-64/14-01, дана: 01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

80

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 19. седници
одржаној дана 01.10.2014. године
донела је

На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гл. РС» бр.129/07), члана 36.
став 1. тачка 9. Статута општине
Рековац («Сл. гл. општине Рековац»
бр. 46/08 и 50/08) и члана 103. став 1.
Пословника Скупштине општине
Рековац («Сл. гл. општине Рековац»
бр. 47/08 и 54/09), Скупштина
општине Рековац на 19. седници
одржаној дана 01.10.2014. године
донела је

РЕШЕЊЕ
О разрешењу члана Управног
одбора Предшколске установе
„Милоје Милојевић“ у Рековцу

РЕШЕЊЕ
О именовању члана Управног
одбора Предшколске установе
„Милоје Милојевић“ у Рековцу

I

I

РАЗРЕШАВА
СЕ
члан
Управног
одбора
Предшколске
установе „Милоје Милојевић“ у
Рековцу, као представник оснивача –
јединице
локалне
самоуправе,
Светлана Петровић из Кавадара.

ИМЕНУЈУ СЕ Слободан
Пешић из Опарића за члана Управног
одбора
Предшколске
установе
„Милоје Милојевић“ у Рековцу, као
представник оснивача – јединице
локалне самоуправе.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-61/14-01 дана: 01.10.2014. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Број: 02-62/14-01 дана: 01.10.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Ђорђевић с.р.
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