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На основу члана 92 . Закона о 

буџетском систему (,,Службени гласник 

РС'' бр. 54/2009 и 73/10), члана 32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласни РС'' бр. 129/07), члана 

36. став 1. тачка 6. Статута општине 

Рековац (,,Службени гласник општине 

Рековац'' бр. 46/08 и 50/08), Скупштина 

општине Рековац на 23.  седници одржаној 

дана 03.03.2015. године донела је  

 

О Д Л У К У 

о ангажовању ревизора екстерне 

ревизије 

 

I 

 

Ангажује се овлашћена ревизорска 

установа која испуњава прописане услове 

законом којим се уређује рачуноводство и 

ревизија, за обављање послова ревизије 

Завршног рачуна буџета општине Рековац 

за 2015. годину. 

 

I I 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Законом о буџетском систему 

прописано је да Завршни рачун буџета 

јединице локалне самоуправе садржи 

Извештај екстерне ревизије о 

финансијским извештајима који су 

саставни део Завршног рачуна буџета. 

 Ревизију врши Државна 

ревизорска институција. Изузетно, 

екстерну ревизију буџета локалних власти, 

на основу одлуке Скупштине општине 

Рековац уз сагласност Државне ревизорске 

институције, може да обави овлашћена 

ревизорска установа која испуњава услове 

за обављање послова ревизије 

финансијских извештаја, прописане 

законом којим се уређује рачуноводство и 

ревизија. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-418/16-01, дана: 15.04.2016. год 

                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                  

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» број 129/07), члана 36. став 1. 

тачка 8. Статута општине Рековац 

(«Службени гласник општине Рековац» 

број 46/08, 50/08 и 07/15) и члана 103. 

Пословника Скупштине општине Рековац 

(«Службени гласник општине Рековац» 

број 47/08 и 54/09), Скупштина општине 

Рековац на 34. седници одржаној дана 

15.04.2016. године, донела је 

 

      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
             Година 13.                                                         22.  април  2016.  године                                                                    Број 5. 
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О Д Л У К У 

о давању сагласности на Oдлуку о 

финансијском плану Скупштине 

општине Рековац за 2016. годину  

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

финансијском плану Скупштине општине 

Рековац за 2016. годину.  

 

I I  

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-338/16-01 дана: 15.04.2016. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                               

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 14. став 4. Закона 

о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, број 62/06), и сагласности 

Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине управе за 

пољопривредна земљишта, број 320-11-

03191/2015-14 од 15.04.2015. године, 

члана 32. става 1. тачка 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“  бр. 129/07), члана 36. став 1. тачка 5. 

Статута Општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац“, бр. 46/08, 

50/08 и 07/15) и члана 103. Пословника 

Скупштине општине Рековац („Службени 

гласник општине Рековац“, бр. 47/08 и 

54/09), Скупштина општине Рековац на 34. 

седници одржаној дана 15.04.2016. године 

донела је, 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине                                                                          

Рековац за 2016. годину 

 

 

I 

 

 

 ДОНОСИ СЕ Годишњи програм 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине 

Рековац за 2016. годину.   

 

 

I I  

 

 

 Изворни текст Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине 

Рековац за 2016. годину саставни је део 

овог акта. 

 

 

I I I 

 

 

Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта општине Рековац за 2016. 

годину, ступа на снагу даном доношења, а 

овај акт објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 320-180/16-01, дана 15.04.2016. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                             

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

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07), члана 35. и 36. 

Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, број 119/12), члана 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Рековац 

(„Службени гласник општине Рековац“ 

број 46/08, 50/08 и 07/15), Скупштина 

општине Рековац на 34. седници одржаној 

дана 15.04.2016. године донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора Јавног 

предузећа „Дирекције за урбанизам и 

изградњу“ општине Рековац 

  

 

 

I 

 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Александар 

Антић, дипл. правник из Течића, вршилац 

дужности директора ЈП „Дирекције за 

урбанизам и изградњу“ општине Рековац, 

због истека периода на који је именован. 

 

 

 

I I 

 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и  објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број:02-20/2016-01, дана: 15.04.2016. год. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                  

Горан Ђорђевић с.р.                

 

 

На основу члана 42. став 1. 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, 50/08 и 07/15) и члана 

103. став 1. Пословника Скупштине 

општине Рековац («Сл. гл. општине 

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

општине Рековац на 34. седници одржаној 

дана 15.04.2016. године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О именовању вршиоца дужности 

директора ЈП „Дирекције за урбанизам 

и изградњу“ општине Рековац 

 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Александар 

Антић, дипл. правник из Течића за 

вршиоца дужности директора ЈП 

„Дирекције за урбанизам и изградњу“ 

општине Рековац, на период од шест 

месеци. 

I I 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у члану 42. став 1. 

тачка 1. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ 119/12) и члану 36. став 

1. тачка 9. Статута општине Рековац («Сл. 

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

Чланом 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним 

предузећима, прописано је да орган који је 

надлежан за именовање директора јавног 

предузећа, именује вршиоца дужности 

директора, док је чланом 36. став 1. тачка 
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9. Статута општине Рековац, прописано је 

да Скупштина општине Рековац у складу 

са Законом, између осталог, именује и 

разрешава директоре јавних предузећа, 

чији је оснивач. 

 Одредбама члана 42. став 2. Закона 

о јавним предузећима, прописано је да 

вршилац дужности директора може бити 

именован на период који није дужи од 

шест месеци.  

 На основу наведеног, Скупштина 

општине донела је Решење као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 02-19/16-01 дана: 15.04.2016. год.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

РС» број 129/07), члана 36. Статута 

општине Рековац («Службени гласник 

општине Рековац» број 46/08, 50/08 и 

07/15) и члана 103. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Службени 

гласник општине Рековац» број 47/08), 

Скупштина општине Рековац на 34. 

седници одржаној дана 15.04.2016. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

 ОДОБРАВА СЕ куповина дела 

катастарских парцела у КО Превешт за 

потребе измештање дела пута у Превешту. 

 Овлашћује се председник општине 

Рековац да са власницима непокретности 

ступи у преговоре око куповине и закључи 

уговоре, где ће носилац права својине по 

закључењу купопродајног уговора бити 

општина Рековац, а права коришћења 

предметне непокретности у јавној својини 

јединици локалне самоуправе могу бити 

пренета одлуком Скупштине општине 

Рековац. 

 Исплату средстава у износу 

купопродајне цене извршиће се из 

обезбеђених средстава Одлуком о буџету 

општине Рековац за 2016. годину. 

I I 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 46-25/16-01 дана: 15.04.2016. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                            

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

РС» број 129/07), члана 36. Статута 

општине Рековац («Службени гласник 

општине Рековац» број 46/08, 50/08 и 

07/15) и члана 103. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Службени 

гласник општине Рековац» број 47/08), 

Скупштина општине Рековац на 34. 

седници одржаној дана 15.04.2016. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

O давању сагласности на Одлуку  

Школског одбора ОШ “Душан 

Поповић“ за давање назива спортској 

сали у Белушићу 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку 

Школског одбора ОШ “Душан Поповић“ 

Белушић Дел. бр. 228 од 04.04.2016. 

године за давање назива „Љубиша Томић“ 

спортској сали у Белушићу.  
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I I 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 17-01/16-01 дана: 15.04.2016. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                          

Горан Ђорђевић с.р. 

 

На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

РС» број 129/07), члана 36. Статута 

општине Рековац («Службени гласник 

општине Рековац» број 46/08, 50/08 и 

07/15) и члана 103. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Службени 

гласник општине Рековац» број 47/08), 

Скупштина општине Рековац на 34. 

седници одржаној дана 15.04.2016. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О усвајању Извештаја о основним 

показатељима стања безбедности 

саобраћаја за период 2001-2015. годину 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о основним 

показатељима стања безбедности 

саобраћаја за период 2001-2015. годину. 

   

I I 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 344-07/16-01 дана: 15.04.2016. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                          

Горан Ђорђевић с.р. 

На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

РС» број 129/07), члана 36. Статута 

општине Рековац («Службени гласник 

општине Рековац» број 46/08, 50/08 и 

07/15) и члана 103. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Службени 

гласник општине Рековац» број 47/08), 

Скупштина општине Рековац на 34. 

седници одржаној дана 15.04.2016. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О усвајању Извештаја о трошењу 

средстава од новчаних казни за 

прекршаје у циљу унапређења 

саобраћаја на територији општине 

Рековац за 2015. годину 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о трошењу 

средстава од новчаних казни за прекршаје 

у циљу унапређења саобраћаја на 

територији општине Рековац за 2015. 

годину. 

 

   

I I 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-420/16-01 дана: 15.04.2016. год 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

локалној самоуправи («Службени гласник 

РС» број 129/07), члана 36. Статута 

општине Рековац («Службени гласник 

општине Рековац» број 46/08, 50/08 и 

07/15) и члана 103. Пословника 

Скупштине општине Рековац («Службени 

гласник општине Рековац» број 47/08), 

Скупштина општине Рековац на 34. 

седници одржаној дана 15.04.2016. године, 

донела је 

 

 

П Р О Г Р А М 

трошења средстава  од новчаних казни 

за прекршаје у циљу унапређења 

саобраћаја на територији општине 

Рековац за 2016. годину 

 

 

 

 

I 

 

ДОНОСИ СЕ Програм трошења 

средстава од новчаних казни за прекршаје 

у циљу унапређења саобраћаја на 

територији општине Рековац за 2016. 

годину. 

 

I I 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се Службеном 

гласнику општине Рековац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 

Број: 401-419/16-01 дана: 15.04.2016. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                      

Горан Ђорђевић с.р. 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Одлука о вршењу екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета општине 

Рековац за 2015. годину од стране 

овлашћене институције која испуњава 

прописане услове законом којим се 
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Годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта 

општине Рековац за 2016. годину...........2 

Решење о разрешењу вршиоца 
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