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На основу члана 14. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, број 62/06, 65/08 – др закон 

41/09 и 112/15), и сагласности 

Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине управе за 

пољопривредна земљишта, број 320-11-

02578/2017-14 од 27.03.2017. године, 

члана 32. става 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“  бр. 

129/07 и 83/14 – др закон), члана 36. став 

1. Статута Општине Рековац („Службени 
гласник општине Рековац“, бр. 46/08, 

50/08 и 7/15) и члана 103. Пословника 

Скупштине општине Рековац 
(„Службени гласник општине Рековац“, 

бр. 47/08 и 54/09), Скупштина општине 

Рековац на 12. седници одржаној дана 

31.03.2017. године донела је, 
 

 

 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине                                                                          

Рековац за 2017. годину 

 

 

I 

 

 ДОНОСИ СЕ Годишњи програм 

заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине 

Рековац за 2017. годину.   

 

I I  

 

 Изворни текст Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине 

Рековац за 2017. годину саставни је део 

овог акта. 
 

I I I 

 

Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта општине Рековац за 2017. 

годину, ступа на снагу даном доношења, 
а овај акт објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 320-22/17-01, дана: 31.03.2017. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                       

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 8. став. 3. и 4. 

Закона о озакоњењу („Службени гласник 

РС”, број 96/15), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 

гласник бр. 129/07 и 83/14 – др закон), 

члана 36. став 1. Статута Општине 
Рековац („Службени гласник општине 

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

основу Просторног плана општине 

Рековац („Службени гласник општине 
Рековац“ број 7/2012) Скупштина 

општине Рековац на 12. седници 

одржаној дана 31.03.2017. године, донела 
је 

      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
             Година 14.                                                                31.  март  2017.  године                                                             Број 3. 
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ОДЛУКУ 

О одређивању максималне спратности 

по зонама за објекте који се налазе у 

поступку озакоњења 

 

 
Члан 1. 

 

Овом одлуком одређују се зоне на 
територији општине Рековац и 

максимална спратност објеката по зонама 

за објекте који се налазе у поступку 

озакоњења у складу са одредбама Закона 
о озакоњењу објеката („Службени 

гласник РС”, број 96/15). 

 
Члан 2. 

 

Максимална спратност одређује 
за објекте за које важећим планским 

документом није одређена максимална 

спратност, као и за објекте за које је 

важећим планским документом 
прописана спратност, али има услова за 

одређивање веће спратности од 

прописане.  
 

Члан3. 

 

На територији општине Рековац 
одређује се седам зона. 

 

1. Зона 1. Рековац – има површину 
14.883.427 m². 

 

2. Зона 2.  Обухвата насељена места: 
-Урсуле површине 10.694.859 m². 

-Цикот површине 11.213.367 m². 

-Ратковић површине 16.205.378 m². 

-ВеликаКрушевица површине 
11.366.629 m². 

-Ломница површине 7.642.336 m². 

 
3. Зона 3. Обухвата насељена места: 

-Течић површине 896.601m². 

-Рабеновац површине 2.975.820 m². 
-Лоћика површине 11.395.971 m². 

-Вукмановац површине 827.815 m². 

-Кавадар површине 8.309.779 m². 

 
4. Зона 4. Обухвата насељена места: 

-Комаране 5.391.340 m². 

-Мотрић 3.947.675 m². 

-Сиљевица 14.882.416 m². 
-Баре 1.345.252 m². 

 

5. Зона 5. Обухвата насељена места: 
-Белушић 11.607.717 m². 

-Секурич 35.329.914 m². 

-Брајновац 3.162.082 m². 
-Беочић 24.499.400 m². 

 

6. Зона 6. Обухвата насељена места: 

-Опарић 18.176.477 m². 
-Лепојевић 6.414.689 m². 

-КаленићкиПрњавор 16.433.422 m². 

-Шљивица 6.448.465 m². 
-Калудра 8.925.532m². 

-Превешт 10.849.821 m². 

 
7. Зона 7. Обухвата насељена места: 

-Драгово 20.156.805 m². 

-Сибница 11.628.225 m². 

-Малешево 2.408.707 m². 
-Жупањевац 16.868.865 m². 

-Богалинац 10.468.204 m². 

-Надрље 16.121.307 m². 
-Доброселица 9.105.542 m². 

 

 

Члан 4. 
 

Максимална спратност објекта из 

члана 1. ове одлуке одређује се на 
следећи начин: 

 

У Зони 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 је 
највиша дозвољена спратност објеката на 

основу Просторног плана општине 

Рековац за становање и пословне објекте 

максимум четири надземне етаже (П+3 
или П+2+Пк), односно за производне 

објекте максимално 18m², односно за 

економске објекте максимално 12m². 
 

Уколико је планским документом за 

подручје на коме се налази објекат који је 
предмет озакоњења планирана спратност 

објеката, за становање максимум четири 

надземне етаже (П+3 или П+2+Пк), 
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односно за производне објекате 
максимално 18m², односно за економске 

објекте максимално 12m², дозвољава се 

озакоњење објекта који има: 

 
- за становање две етаже више од 

планиране,  

- за производне објекте максималне 
висине до 21m²,  

- за економске објекте висине до 15m². 

 
Члан 5. 

 

Спровођење ове одлуке врши 

организациона јединица општине 
Рековац надлежна за послове озакоњења 

објеката. 

 
Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рековац 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 35-08/17-01 дана: 31.03.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                           

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

12. и 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 

83/14 – др закон), а у складу са чланом 7., 
57.- 60. Закона о јавним путевима 

(''Службени гласник РС'', бр. 

101/2005...104/13) и члана 17. став 1. 
тачка 12. Статута општине Рековац 

(''Службени гласник општине Рековац'', 

број 46/08 и 50/08), Скупштина општине 
Рековац на 12. седници одржаној дана 

31.03.2017. године, донела је 

 

 
О Д Л У К У 

О измени и допуни Одлуке о 

некатегорисаним путевима 

 

 

Члан 1. 

 
            Члан 6. Одлуке о некатегорисаним 

путевима, број: 344-39/13-01 од 

18.12.2013. године, мења се и гласи:  
 

„Управљање некатегорисаним путевима, 

Општинско веће поверава Општинској 

управи општине Рековац – Одељењу за 
урбанизам, грађевинарство, имовинско – 

правне и инспекцијске послове која 

испуњава услове утврђене  законом за 
послове пројектовања и одржавања 

путева .“ 

          Одржавање путева Општинска 
управа општине Рековац, може на основу 

спроведеног конкурса поверити 

предузетнику или правном лицу које 

испуњава прописане законске услове. 
          Остале саобраћајне површине у 

државној својини (прилазни путеви, 

прикључци и друго) поверавају се 
Општинској управи, Одељењу за 

урбанизам, грађевинарство, имовинско – 

правне и инспекцијске послове на 

управљање. 
 

Члан 2. 

 

У осталом делу текста Одлука 

остаје неизмењена. 

 
Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику општине Рековац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 344-02/17-01 дана: 31.03.2017. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                           

Горан Ђорђевић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гл. РС» 

бр.129/07 и 83/14 – др закон), члана 36. 
Статута општине Рековац («Сл. гл. 

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

и члана 103. став 1. Пословника 
Скупштине општине Рековац («Сл. гл. 

општине Рековац» бр. 47/08 и 54/09), 

Скупштина општине Рековац на 12. 

седници одржаној дана 31.03.2017. 
године, донела је 

 

           
  О Д Л У К У 

О прихватању писма о намерама 

потенцијалног инвеститора ЦВЕТЕКС 

ДОО Сопот 

 

I 

 

 
ПРИХВАТА СЕ писмо о 

намерама, потенцијалног инвеститора 

ЦВЕТЕКС ДОО Сопот за изградњу 

пословног објекта за производњу 
конфекције. 

 

 

I I 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 30-05/17-01 дана: 31.03.2017. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                       

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

 

 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 

Годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног 

земљишта општине Рековац за 2017. 

годину.........................................................1 

Одлука о одређивању максималне 

спратности по зонома за објекте које се 

налазе у поступку озакоњења................2 

Одлука о измени и допуни Одлуке о 

некатегорисаним путевима....................3 

Одлука о прихватању писма о 

намерама потенцијалног инвеститора 

Цветекс ДОО.............................................4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 

РЕКОВАЦ 

 

Издаје и штампа: 

Општинска управа Општине Рековац 

Светозара Марковића број 2 

 

Телефон  035/8411-005 

 

Главни и одговорни уредник: 

 Мирослав Милић 

Компјутерска обрада:  

Драгана Поповић 
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