
 

 

 

           На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 

62/06, 65/08 – др закон 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др закон), и сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 320-11-2840/2021-14 од 23.03.2021. године, 

члана 32. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“  бр. 129/07 и 83/14 – 

др закон и 101/16 - др закон, 47/18), члана 40. Статута Општине Рековац („Службени гласник 

општине Рековац“, бр. 10/18) и члана 156. Пословника Скупштине општине Рековац 

(„Службени гласник општине Рековац“, бр. 1/19), Скупштина општине Рековац на 9. седници 

одржаној дана 31.03.2021. године донела је, 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине                                                                          

Рековац за 2021. годину 

 

 

I 

 

 ДОНОСИ СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта општине Рековац за 2021. годину.   

 

I I  

 

 Изворни текст Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта општине Рековац за 2021. годину саставни је део овог акта. 

 

I I I 

 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине 

Рековац за 2021. годину, ступа на снагу даном доношења, а овај акт објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 320-15/21-01, дана: 31.03.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                        

                                                                                                      Мирјана Ракић с.р. 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
 

           Година 18.                                                      31. март 2021.  године                                                            Број 7. 

 

 

 

 

 



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 

и 83/14 – и др закон и 101/16 - др закон, 47/18), члана 40. Статута општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац” број 10/18) и члана 156. Пословника Скупштине општине Рековац 

(„Службени гласник општине Рековац“ број 1/19), Скупштина општине Рековац на 9. седници 

одржаној дана 31.03.2021. године, донела је  

 

О Д Л У К У   

О ЗАЈЕДНИЧКОМ ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ  

ГРАДА КРАГУЈЕВЦА И ОПШТИНА КНИЋ И РЕКОВАЦ 

 

 

Члан 1. 

Одлуком о заједничком географском информационом систему града Крагујевца и 

општина Кнић и Рековац (у даљем тексту: Одлука) оснива се заједнички Географски 

информациони систем града Крагујевца и општина Кнић и Рековац (у даљем тексту: ГИС) и 

уређују међусобни односи оснивача овог система. 

 

Члан 2. 

ГИС представља информациони систем за прикупљање, обраду, анализу, управљање, 

приказивање и одржавање просторно оријентисаних и других информација и података. 

Основни циљ успостављања заједничког ГИС-а је добијање поузданог заједничког 

информационог система, који ће служити као алат за ефикасније, економичније и модерније 

планирање и управљање ресурсима локалних самоуправа оснивача.  

 

Члан 3. 

Носилац права својине над ГИС‐ом је Град Крагујевац. 

ГИС-ом администрира Градскa управа у чијој су надлежности послови географског 

информационог система. 

Средства за функционисање и развој ГИС-а обезбеђују се у буџетима Града Крагујевца 

и општина Кнић и Рековац, и из других видова финансирања. 

 

Члан 4. 

За потребе развоја функционалности ГИС-а може се остваривати сарадња и са другим 

локалним самоуправама, институцијама, предузећима и органима.  

 Циљ сарадње јесте реализација заједничких пројеката на развоју ГИС-а, а посебно у 

следећим областима: 

1. Израда и усаглашавање заједничких и појединачних развојних планова; 

2. Усаглашавање и координирање размене информација, података и активности на развоју 

ГИС-а, припреми и реализацији будућих заједничких пројеката; 

3. Усклађивање активности које су од интереса за осниваче ГИС-а; 

4. Развој и унапређење привредног и инвестиционог амбијента. 

 

Члан 5. 

Уколико за то постоји интерес, ГИС је отворен за приступање и за друге градове и 

општине, који искажу спремност за сарадњу и финансирање развоја ГИС-а. 

Захтев за приступање ГИС-у, подноси се у писменој форми. 

Одлуку о приступању нових чланова доносе скупштине оснивача.  

 

Члан 6.  

Ближе одредбе, начин управљања, обавезе оснивача за функционисање и развој  ГИС-а 

уређују се посебним Споразумом оснивача.  

Споразум из става 1. овог члана потписује градоначелник, односно председници 

општина. 

 

 



Члан 7. 

Уколико неко од оснивача, односно чланова који су накнадно приступили, одлучи да 

иступи из заједничког ГИС-а, обавезан је да о томе донесе одлуку Скупштине града, односно 

општине, чиме његове обавезе према овој одлуци и закљученом споразуму престају.  

Са оснивачем, који иступи из заједничког ГИС-а, посебним споразумом који се 

закључује на начин утврђен у члану 6. ове одлуке, регулисаће се обавезе у виду преузимања и 

раздвајања дигиталних података, у року од 90 дана од дана  доношења одлуке из става 1. овог 

члана.  

Раздвајање података може се вршити само под условом да се не нарушава 

функционалност ГИС-а. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављивиће се у Службеном гласнику 

општине Рековац. 

                

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Уговором о донацији за унапређење и развој ГИС-а у Крагујевцу, Книћу и Рековцу'' 

(Три за ГИС) број донације UNOPS-EUPRO-2019-Grant 112, број 400-764/19-II од 14. јуна 2019. 

године и  Измена и допуне уговора о донацији (UOD) бр.2 за унапређење и развој ГИС-а у 

Крагујевцу, Книћу и Рековцу'' (Три за ГИС) број донације UNOPS-EUPRO-2019-Grant 112, број 

400-1279/20-II од 09. фебруара 2021. године, уговорена је реализација предметног пројекта који 

је као један од пројектних резултата садржао успостављање нормативног оквира за одрживост 

ГИС-а и предвиђа доношење одлука Скупштина оснивача о заједничком ГИС-у који ће бити 

кључни основ за одрживост и закључивање споразума, уговора и других правних аката који 

прозилазе из њега. Заједнички ГИС који је предмет ове Одлуке је финансиран и израђен у 

оквиру пројекта.  

Разлог за доношење ове одлуке је реализација уговора о донаци UNOPS-EUPRO-2019-

Grant 112 у циљу успостављања заједничког географског информационог система за подручје 

града Крагујевца и општина Кнић и Рековац, ради економичнијег и модернијег планирања и 

управљања ресурсима локалних самоуправа града Крагујевца и општина Кнић и Рековац.  

Овом одлуком се оснива заједнички Географски информациони систем града Крагујевца 

и општина Кнић и Рековац (у даљем тексту: ГИС) и уређују међусобни односи оснивача овог 

система. Одлуком је прописано да је носилац права својине над ГИС‐ом Град Крагујевац, да 

ГИС-ом администрира Градскa управа у чијој су надлежности послови географског 

информационог система, а да се средства за функционисање и развој ГИС-а обезбеђују у 

буџетима Града Крагујевца и општина Кнић и Рековац и из других извора. Такође је одлуком 

дата могућност приступања других градова и општина ГИС-у, као и могућност иступања из 

заједничког ГИС-а, о чему одлуке доносе скупштине оснивача, а права и обавезе се регулишу 

посебним споразумом. 

Географски информациони систем града Крагујевца и општина Кнић и Рековац 

финансиран је и израђен у оквиру пројекта UNOPS-EUPRO-2019-Grant 112. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-274/21-01, дана: 31.03.2021. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                        Мирјана Ракић с.р. 

 

 

 



 
    На основу Записника са девете ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације 

општине Рековац, број 82-6/2021-01 од 19.03.2021. године, Дописа Дома здравља Рековац, број 
512-1 од 30.03.2021. године, члана 156 Пословника Скупштине општине Рековац („Сл. гл. РС“, 
бр. 1/19), Скупштина општине Рековац на 9. седници одржаној дана 31.03.2021. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ 

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ  КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 04.04.2021. ГОДИНЕ 

 
1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу  избора  за чланове  Савета   Месних 

заједница на територији Општине Рековац који су расписани за 04.04.2021. године, до даљњег. 
2. Престају да теку сви рокови за вршење  изборних радњи у поступку спровођења 

избора из тачке  1. овог решења, утврђени   Одлуком   о   месним   заједницама (“Службени 
гласник општине Рековац” број 1/19). 

3. Нови рокови за вршење изборних радњи   у   поступку   спровођења   избора  за 

чланове Савета Месних заједница на територији Општине Рековац биће утврђени у складу са 

епидемиолошком ситуацијом. 
4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора остају на 

правној снази. 
5. Обавезује се  Изборна комисија  за спровођење избора у Месним заједницама да 

донесе одговарујућа акта у складу са овим Решењем. 
6. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Рековац“. 

                            

                            О б р а з л о ж е њ е 
 
         Услед погоршања  епидемиолошке ситуације  на теритирији Општине Рековац,   Штаб за 

ванредне ситуације општине Рековац, на седници одржаној  дана  19.03.2021. године ,   између 

осталог је донео закључак о формирању Ковид амбуланте у Пољопривредно – ветеринарској 

школи, услед погоршања епидемиолошке ситуације. Дана 30.03.2021. године, Скупштини 

општине Рековац је достављен Допис Дома здравља Рековац број 512-1, у коме се наводи број 

заражених особа на територији Општине Рековац по данима, у периоду од 18.03.2021. до 

29.03.2021. године. 
   У  складу  са  наведеним,  Скупштина општине Рековац, доноси решење о прекиду   
изборних   радњи,   до   даљњег,   уз обавезу да  Изборна комисија  за спровођење избора у 
Месним заједницама донесе одговарујућа акта у складу са овим Решењем. 

Изборни процес, укључујући и рокове за  вршење  изборних  радњи,  наставиће  се  у 
складу са  епидемиолошком ситуацијом, што ће бити уређено посебним актом 
Скупштине општине Рековац и Изборне комисија  за спровођење избора у Месним 
заједницама. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 013-119/21-01, дана: 31.03.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                 

                                                                                                            Мирјана Ракић с.р.



 5 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
 

Издаје и штампа: 

Општинска управа Општине Рековац Светозара Марковића број 2 

 
Телефон  035/8411-005 

 

Главни и одговорни уредник: 

 

 Тихомир Симић 

   Компјутерска обрада:  

Драгана Поповић 

 

     

 
 


