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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 

 

На основу члана 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15) 

поглавља 7. и 9. Одлуке Владе републике 

Србије о максималном броју запослениох на 

неодређено време у систему државних органа, 

систему јавних служби, систему аутономне 

покрајне Војводине и систему локалне 

самоуправе за 2015.годину („Сл.гласник РС“, 

бр. 7/08.........5/13), Скупштина општине 

Трстеник на предлог општинског већа, дана 

05.02.2016.године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему локалне 

самоуправе општине Трстеник за 2015.годину 

 

 

I – Овом Одлуком у оквиру утврђеног 

броја запослених на неодређено време у 

систему локалне самоуправе општине 

Трстени, утврђује се максималан број 

запослених на неодређено време у 

органузационим облицима за 2015.годину и 

то: 

 

 

Органи локалне 

самоуправе-Општинска 

управа 

108 

Општинско 

правобранилаштво 

3 

 

Јавне службе и јавна предузећа 

 

ЈКСП „Комстан“ –

Трстеник 

170 

Дирекција за планирање и 

изградњу Трстеник ЈП 

43 

Ј.П.“Енергетика“ – 

Трстеник 

90 

Спортски центар Трстеник 20 

Туристичка организација 

Трстеник 

3 

Центар за социјилани рад 

„Трстеник“  Трстеник 

1 

 

Установе и други организациони 

облици у области културе и образовања 

 

Установа за предшколско 

васпитање,образовање,негуздравствену 

заштиту и исхрану деце „БИСЕРИ“ – 

Трстеник 

115 

Народна библиотека „Јефимија“ 

Трстеник 

10 

Народни Универзитет Трстеник 21 

 

 

 II – Организациони облици из система 

самоупшраве општине Трстеник, из става 1. 

ове Одлуке, чији је број запослених на 

неодређено време већи од максималног броја 

запослених утврђеног овом Одлуком, у 

обавези су да смање, односно спроведу 

рационализацију запослених на неодређено 

време најмање до утврђеног максималног 

броја за свој организациони облик, у року од 

60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

 III – Сваки организациони облик у 

циљу успешног и ефикасног обављања 

послова, може да смањи, односно спроведе 

рационализацију броја запослених и у већем 

обиму од броја утврђеног у ставу 2.  

 

 

 IV – Ова одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

 

Број: 022-5/2016-01  

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 

     Слободан Думановић, дипл.инг.метал.  
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     На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07) и 

члана 63. Закона о буџетском систему („Сл. 

гласник РС“ број 54/09, 73/10,101/10,101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/13,108,13, 142/14, 68/15, 

103/15) и члана 40. Статута општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“ 7/2008), 

Скупштина општине Трстеник на својој седници 

одржаној 05.02.2016.године, донела је:  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2016. 

ГОДИНУ 

 

 

1. У разделу 1. глава 1.01.позиција 5, економска 

класификација 416 замењује се економском 

класификацијом 423.  

 

2.У разделу 3. глава 3.04.: 

- позиција 83, економска класификација 424- 

износ 30.000.000,00 замењује се износом 

3.000.000 ,00.  

- отвара се позиција 330, економска 

класификација 426 – Подршка пројектима за 

развој пољопривреде,  износ 27.000.000,00  из 

средстава буџета општине Трстеник, износ 

1.000.000,00 из осталих извора. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

 

Број:022-6/2016-01 

                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 

         Слободан Думановић, дипшл.инг.метал. 

 

 

 

 

          На основу члана 92. став 4. Закона о 

буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 

54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,10

8/13) и члана 40. Статута општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“ бр.7/08, 10/08 и 

5/10), Скуштина општине Трстеник, на 

седници одржаној  05.02.2016. године, донела 

је  

 

 

 

 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о ангажовању ревизора за обављање 

екстерне ревизије  

завршног рачуна буџета општине Трстеник 

за 2015. годину  

 

 

I. За ревизију завршног рачуна буџета 

општине Трстеник за 2015. годину 

ангажовати 

      екстерног  ревизора. 

II. Задужују се надлежне службе 

Општинске управе општине 

Трстеник да, по добијеној 

сагласности ДРИ, спроведу 

одговарајући поступак јавне набавке 

за ангажовање екстерног ревизора 

завршног рачуна буџета  општине 

Трстеник за 2015. годину. 

 

III. Ову одлуку објавити у  „Службеном 

листу општине Трстеник“ 

 

Број: 022-11/0216-01 

 

 

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                                                               
 

 

   ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                                                                      

Слободан Думановић, дипл.инг.метал. 

 

 

 

 

 На основу члана 41. став 3. тачка 3. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 

5/13), Скупштина општине Трстеник на 

седници од 05.02.2016.године, а на предлог 

Општинског већа донела је следећу 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 I – УСВАЈА СЕ програм развоја 

спорта општине Трстеник за 2016.годину – 

2018.годину са Акционим планом за 

спровођење Програма развоја спорта општине 

Трстеник 2016-2018.година. 
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 II – Ову Одлуку објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 

 III – Одлуку доставити: 
Министарству омладине и спорта Републике 

Србије, Одсеку за Скупштинске опште 

послове и друшвене делатности и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-10/2016-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 
               

Слободан Думановић,дипл.инг.метал 

 

 

На основу члана 18. став 5. и члана 

22.24. и 25. Закона о јавној својини (''Сл. 

гласник РС'', бр. 72/11 и 88/2013) и члана  40. 

став 1. тачка 15а Статута општине Трстеник 

(''Службени лист општине Трстеник, број 

7/08, 10/08, 3/10, 6/12 и 1/13), Скупштина 

општине Трстеник на седници одржаној дана 

05.02.2016. године, донела је  

 

О   Д   Л   У   К   У 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ВЕЛИКА 

ДРЕНОВА 

 

I – ПРЕНОСИ СЕ  Месној заједници 

Велика Дренова право коришћења на 

непокретностима у јавној својини Општине 

Трстеник, које се налазе у насељеном месту 

Велика Дренова, и то: 

1.  кат.парц.бр. 71 укупне површине 

16а 79м2 и објекат- зграда пословних услуга 

број 1 у  површини од  1081м2, уписанe у ЛН  

4448 КО Велика Дренова,  и 

2. кат.парц.бр. 35 укупне површине 7а 

14м2, и објекат- зграда јединице локалне 

самоуправе број 1, у површини од 285м2,  

уписанe у ЛН 2586 КО Велика Дренова. 

 

II – Право коришћења на 

непокретностима и тачке I ове Одлуке 

преноси се без накнаде, ради обављања 

делатности Месне заједнице Велика Дренова, 

у складу са Законом о јавној својини и 

Статутом Месне заједнице Велика Дренова. 

 

III – Месна заједница Велика Дренова 

нема својинска права на предметним 

непокретностима, односно нема право 

отуђења, укључујући размену и пренос права 

коришћења. 

Месна заједница Велика Дренова 

може давати у закуп предметне 

непокретности уз претходну сагласност 

Општинског већа општине Трстеник. 

IV – Право коришћења на 

непокретностима у својини општине Трстеник 

престаје у случају њиховог отуђења из јавне 

својине општине, на основу одлуке надлежног 

органа, независно од воље носиоца права 

коришћења на тим непокретностима, као и у 

другим случајевима утврђеним законом. 

 

V – На основу ове Одлуке, Месна 

заједница Велика Дренова закључиће уговор 

са Општином Трстеник о преносу права 

коришћења на непокретностима ближе 

описаним у тачки I  Одлуке, а који ће бити 

основ за упис права коришћења у јавну књигу 

о евиденцији непокретностима и правима на 

њима. 

VI – Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Трстеник''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-7/2016-01                                                                   

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

             Слободан Думановић, дипл.инг.метал. 

 

 

На основу члана 18. став 5. и члана 

22.24. и 25. Закона о јавној својини (''Сл. 

гласник РС'', бр. 72/11 и 88/2013) и члана  40. 

став 1. тачка 15а Статута општине Трстеник 

(''Службени лист општине Трстеник, број 

7/08, 10/08, 3/10, 6/12 и 1/13), Скупштина 

општине Трстеник на седници одржаној дана 

05.02.2016. године, донела је  

 

О   Д   Л   У   К   У 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ МИЛУТОВАЦ 

 

I – ПРЕНОСИ СЕ  Месној заједници 

Милутовац право коришћења на 

непокретностима у јавној својини Општине 
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Трстеник, које се налазе у насељеном месту 

Милутовац, и то: 

- кат.парц.бр. 2189/1 укупне површине 

6а 31м2, и  

- објекат- зграда јединице локалне 

самоуправе, у  површини од  321м2, постојећа 

на кат.парц.бр.2189/1, 

 уписанe у ЛН  875 КО Милутовац. 

 

II – Право коришћења на 

непокретностима и тачке I ове Одлуке 

преноси се без накнаде, ради обављања 

делатности Месне заједнице Милутовац, у 

складу са Законом о јавној својини и 

Статутом Месне заједнице Милутовац. 

III – Месна заједница Милутовац нема 

својинска права на предметним 

непокретностима, односно нема право 

отуђења, укључујући размену и пренос права 

коришћења. 

Месна заједница Милутовац може 

давати у закуп предметне непокретности уз 

претходну сагласност Општинског већа 

општине Трстеник. 

 

IV – Право коришћења на 

непокретностима у својини општине Трстеник 

престаје у случају њиховог отуђења из јавне 

својине општине, на основу одлуке надлежног 

органа, независно од воље носиоца права 

коришћења на тим непокретностима, као и у 

другим случајевима утврђеним законом. 

V – На основу ове Одлуке, Месна 

заједница Милутовац закључиће уговор са 

Општином Трстеник о преносу права 

коришћења на непокретностима ближе 

описаним у тачки I  Одлуке, а који ће бити 

основ за упис права коришћења у јавну књигу 

о евиденцији непокретностима и правима на 

њима. 

 

VI – Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Трстеник''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-8/2016-01                                                           

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                    

Слободан Думановић, дипл.инг.метал. 

 

 

 

 

 

 
На основу члана 18. став 5. и члана 

22.24. и 25. Закона о јавној својини (''Сл. 

гласник РС'', бр. 72/11 и 88/2013) и члана  40. 

став 1. тачка 15а Статута општине Трстеник 

(''Службени лист општине Трстеник, број 

7/08, 10/08, 3/10, 6/12 и 1/13), Скупштина 

општине Трстеник на седници одржаној дана 

05.02.2016. године, донела је  

 

О   Д   Л   У   К   У 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РИЉАЦ 

 

I – ПРЕНОСИ СЕ  Месној заједници 

Риљац право коришћења на непокретностима 

у јавној својини Општине Трстеник које се 

налазе у насељеном месту Риљац, и то: 

- кат.парц.бр. 1741 укупне површине 

7а 32м2, и 

- објекат- зграда јединице локалне 

самоуправе, у  површини од  144м2, постојећа 

на кат.парц.бр. 1741, 

 уписанe у ЛН  1071 КО Риљац. 

 

II – Право коришћења на 

непокретностима и тачке I ове Одлуке 

преноси се без накнаде, ради обављања 

делатности Месне заједнице Риљац, у складу 

са Законом о јавној својини и Статутом Месне 

заједнице Риљац. 

 

III – Месна заједница Риљац нема 

својинска права на предметним 

непокретностима, односно нема право 

отуђења, укључујући размену и пренос права 

коришћења. 

Месна заједница Риљац може давати у 

закуп предметне непокретности уз претходну 

сагласност Општинског већа општине 

Трстеник. 

 

IV – Право коришћења на 

непокретностима у својини општине Трстеник 

престаје у случају њиховог отуђења из јавне 

својине општине, на основу одлуке надлежног 

органа, независно од воље носиоца права 

коришћења на тим непокретностима, као и у 

другим случајевима утврђеним законом. 

 

V – На основу ове Одлуке, Месна 

заједница Риљац закључиће уговор са 

Општином Трстеник о преносу права 
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коришћења на непокретностима ближе 

описаним у тачки I  Одлуке, а који ће бити 

основ за упис права коришћења у јавну књигу 

о евиденцији непокретностима и правима на 

њима. 

 

VI – Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Трстеник''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-9/2016-01                                                                  

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                   

Слободан Думановић, дипл.инг.метал. 

 

 

 
На основу члана 13. став 2. и члана 

219. став 4. Закона о здравственој заштити 

(„Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009-

др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2011 

и 45/2013-др.закон), члана 64. Закона о 

матичним књигама („Сл. гласник РС“, бр. 

20/2009), тачке 64. Упутства о вођењу 

матичних књига и обрасцима матичних књига 

(„Сл. гласник РС“, бр. 109/2009 и 145/2014), 

Правилника о организацији рада доктора 

медицине за стручно утврђивање времена и 

узрока смрти умрлих ван здраствене установе 

и издавање потврде о смрти на територији 

општине Трстеник („Сл. лист општине 

Трстеник“, број 3/2014 и 6/14) и члана 40. 

Статута општине Трстеник („Сл. лист 

општине Трстеник“, број 7/08, 10/08, 5/10, 

6/12, 1/13 и 5/13), Скупштина Oпштине 

Трстеник, на седници одржаној дана 

05.02.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

О допуни Решења о одређивању доктора 

медицине за стручно утврђивање времена и 

узрока смрти умрлих ван здраствене 

установе и издавање потврде о смрти на 

територији општине Трстеник  

 

 

I – У Решењу о одређивању доктора 

медицине за стручно утврђивање времена и 

узрока смрти умрлих ван здраствене установе 

и издавање потврде о смрти на територији 

општине Трстеник број: 02-104/2014-01 

(„Службени лист општине Трстеник“, бр. 

7/2014), у ставу I, после тачке 5. додаје се: 

 „тачка 6. Др. Катарина Урошевић“. 

 

 

II – У осталом делу, Решење о 

одређивању доктора медицине за 

стручно утврђивање времена и узрока 

смрти умрлих ван здраствене установе 

и издавање потврде о смрти на 

територији општине Трстеник, број: 

02-104/2014-01 („Службени лист 

општине Трстеник“, бр. 7/2014), остаје 

непромењено 

 

Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

                               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02- 5 /2016-01 

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

            Слободан Думановић, дипл. инг. метал. 
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

На основу члана 61. Статута општине 

Трстеник („Сл. лист општине Трстеник, бр. 

7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13) Општинско 

веће општине Трстеник, на седници одржаној 

дана 28.01.2016. године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

О СУБВЕНЦИОНИСАНОМ ПРЕВОЗУ 

ПУТНИКА  

У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

ПРЕВОЗУ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се право на 

субвенционисани превоз одређених 

категорија путника који имају пребивалиште 

на територији општине Трстеник, услови и 

начин остваривања, начин обезбеђивања 

средстава и друга питања од значаја за 

остваривање ових права у 2016. години. 

Члан 2. 

Право на субвенционисање превоза у 

току календарске године у градском и 

приградском превозу имају: 

1. чланови Међуопштинске 

организације слепих Крушевац, који имају 

пребивалиште на територији општине 

Трстеник; 

2. чланови Удружења дистрофичара 

Расинског округа Крушевац, који имају 

пребивалиште на територији општине 

Трстеник; 

3. чланови Друштва за церебралну и 

дечију парализу Трстеник; 

4. ученици основних и средњих школа 

за потребе школских манифестација. 

Члан 3. 

 Право наведено у члану 2. тачка 1. ове 

Одлуке остварују чланови Међуопштинске 

организације слепих Крушевац и њихови 

пратиоци, који имају пребивалиште на 

територији општине Трстеник, на релацији 

Трстеник-Крушевац и обратно у виду месечне 

карте коју издаје превозник. 

Члан 4. 

  Право наведено у члану 2. тачка 2. ове 

Одлуке остварују чланови Удружења 

дистрофичара расинског округа Крушевац, 

који имају пребивалиште на територији 

општине Трстеник, на релацији Трстеник-

Крушевац и обратно, у виду месечне карте 

коју издаје превозник.  

 

Члан 5. 

 Право наведено у члану 2. тачка 3. ове 

Одлуке остварују чланови Друштва за 

церебралну и дечију парализу Трстеник, који 

имају пребивалиште на територији општине 

Трстеник, на релацији Трстеник - Крушевац и 

обратно, у виду месечне карте коју издаје 

превозник.         

Члан 6. 

Право наведено у члану 2. тачка 4. ове 

Одлуке остварују ученици основних и 

средњих школа за потребе одржавања 

школских манифестација на основу 

закључнице коју потврђује члан Општинског 

већа надлежан за област образовања. 

Члан 7. 

Право на субвенционисани превоз 

прописан овим Правилником може се 

реализовати само код превозника са којим 

Општина има закључен Уговор о превозу. 

Члан 8. 

Општина са превозником закључује 

уговор којим ближе уређује међусобна права 

и обавезе за субвенционисање превоза напред 

наведених категорија становништва на 

територији општине. 

Члан 9. 

Одлуку о субвенционисаном превозу 

путника у градском и приградском превозу за 

2016. годину са захтевима напред наведених 

Удружења, Одсек за скупштинске, опште 

послове и друштвене делатности доставиће 

Одсеку за буџет, финансије и имовинско 

правне послове и овлашћеном превознику. 

Члан 10. 

Субвенције из ове Одлуке обезбеђују 

се у буџету Општине Трстеник. 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Трстеник''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-3/2016-03 

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

   

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

          

      Мирослав Алексић, дипл. економиста 
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На основу члана 61. Статута општине 

Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', број 

10/08,5/10,6/12, 1/13 и 5/13), Општинско веће 

општине Трстеник, на седници одржаној дана 

28.01.2016. године,  донело је   

 

О   Д   Л   У   К   У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ПРОГРАМА ОБНОВЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА 

ПОПЛАВЉЕНИМ ПОДРУЧЈИМА  ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

БРОЈ 87-61/2014-03 ОД 10.10.2014.ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

У Програму обнове инфраструктуре на 

поплављеним подручјима општине Трстеник, 

број 87-61/2014-03 од 10.10.2014. године (у 

даљем тексту: Програм), у тачки 2, став 4. 

мења се и гласи: 

''Поред путне ифраструктуре која је директно 

оштећена поплавама услед великх падавина, 

дошло је до активирања клизишта на 

општинском путу Почековина- Јасиковица, 

потес ''Дреновац'', кат.парц. бр.1362/2 и 

1362/3, за чију санацију су  процењена 

средства у висини од 6.823.526,80 динара и 

општинском путу Мала Јасиковица-

Јасиковица, кат.парц.бр. 895/4, за чију 

санацију су  процењена средства у износу од 

9.610.091,80 динара, а у свему према Пројекту 

санације клизишта који је израдио Институт 

за водопривреду ''Јарослав Черни'' Београд.'' 

Члан 2. 

 У тачки 8. Програма, у ставу 2. после 

алинеје 2) додаје се нова алинеја  3) која 

гласи: ''укупно процењена  финансијска 

средства за санацију клизишта износе 

16.433.618,60 динара, које ће бити обезбеђена  

из средстава Канцеларије за управљање 

јавним улагањима''. 

Члан 3. 

 

 У Прилогу 1. Табела збирних 

оштећења на путној инфраструктури општине 

Трстеник, додају се редни бројеви 32 и 33: 

 

32. Трстеник О2 5 50 

 6.823.526,80 1 1 1

 1 Изјава председника 

општине 

33 Трстеник О18 5 60 

 9.610.091,80 1 1 1

 1 Изјава председника 

општине 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у ''Службеном листу општине 

Трстеник''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

 

Број: 022-4/2016-03                                                                         

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                             

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

                                                                                 

Мирослав Алексић, дипл.економиста 
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На основу члана 61. Статута општине 

Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр. 

7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), Општинско 

веће општине Трстеник, на седници одржаној 

28.01.2016.године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

 I – Даје се сагласност  ''BOSS 

CONSTRUCTION'' doo Стари Трстеник, за 

установљење права трајне службености 

пролаза, уз накнаду, а у смислу одредаба 

Одлуке о одређивању накнаде за службеност 

пролаза на земљишту у јавној својини 

општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 3/13), на следећим 

катастарским парцелама: 4285/1, 4305,5414,и 

4306 све КО Трстеник, чији је корисник 

општина Трстеник, ради проласка 

инфраструктурног вода за гас у дужини од 

365 м.   

  

 II – Међусобни односи између 

општине Трстеник, с једне стране и ''BOSS 

CONSTRUCTION'' doo Стари Трстеник, с 

друге стране ближе ће се уредити Уговором. 

 

 III – Овлашћује се Мирослав Алексић, 

Председник општине Трстеник да закључи 

Уговор из тачке II овог решења. 

 

 IV – Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у ''Службеном 

листу општине Трстеник''.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број: 352-5/2016-03 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,          
Мирослав Алексић,дипл.економиста 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основу члана 61. Статута општине 

Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр. 

7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), Општинско 

веће општине Трстеник, на седници одржаној 

28.01.2016.године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 I – Даје се сагласност Аутомото 

Савезу Србије –Београд, ул. Рузвелтова 18  за 

установљење права трајне службености 

пролаза, уз накнаду, а у смислу одредаба 

Одлуке о одређивању накнаде за службеност 

пролаза на земљишту у јавној својини 

општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 3/13), на катастарској парцели 

бр.5408/2 КО Трстеник, чији је власник 

општина Трстеник, ради полагања 

прикључног кабловског вода ниског напона из 

кога ће бити прикључен објекат СТАНИЦА 

ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА у Трстенику , у  дужини од око 20 

метара. 

   

II – Међусобни односи између 

општине Трстеник, с једне стране и Аутомото 

Савезу Србије –Београд с друге стране ближе 

ће се уредити Уговором, који ће припремити 

имовинско-правна служба Општинске управе 

Трстеник. 

  

 

III -Овлашћује се Мирослав Алексић, 

Председник општине Трстеник да закључи 

Уговор из тачке II овог решења. 

 

 IV – Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у ''Службеном 

листу општине Трстеник''.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

 

 Број: 352-12/2016-03 

 

             

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

   Мирослав Алексић,дипл.економиста 
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На основу члана 61. Статута општине 

Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр. 

7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), Општинско 

веће општине Трстеник, на седници одржаној 

28.01.2016.године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 I – Даје се сагласност Предузећу за 

телекомуникације ''Телеком Србија'' 

А.Д.Регија Крагујевац, ИЈ Крушевац за 

установљење права трајне службености 

пролаза, уз накнаду, а у смислу одредаба 

Одлуке о одређивању накнаде за службеност 

пролаза на земљишту у јавној својини 

општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 3/13), на катастарским 

парцелама бр. 6470, 6469, 6467,6464 и 6460 

све КО Омашница, чији је власник општина 

Трстеник, ради полагања мрежног ТК кабла  и 

ПЕ цеви за доградњу приступне ТК мреже  

мИПАН ''Доња Омашница 1'', у укупној 

дужини трасе од 2008 метара. 

II – Међусобни односи између 

општине Трстеник, с једне стране и Предузећа 

за телекомуникације ''Телеком Србија'' А.Д., 

Регија Крагујевац, ИЈ Крушевац,  с друге 

стране ближе ће се уредити Уговором, који ће 

припремити имовинско-правна служба 

Општинске управе Трстеник. 

III -Овлашћује се Мирослав Алексић, 

Председник општине Трстеник да закључи 

Уговор из тачке II овог решења. 

 

 IV – Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у ''Службеном 

листу општине Трстеник''.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

 Број: 352-269/2015-03 

        

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,  
        Мирослав Алексић,дипл.економиста 

  

 

 

 

На основу члана 61. Статута општине 

Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр. 

7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), Општинско 

веће општине Трстеник, на седници одржаној 

28.01.2016.године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

 I – Даје се сагласност Јавном 

комунално стамбеном предузећу ''Комстан'' из 

Трстеника, за установљење права трајне 

службености пролаза, на катастарским 

парцелама бр.946/3 и 416 обе у КО Прњавор, 

чији је власник општина Трстеник, ради 

изградње подземног линијског 

инфраструктурног објекта –магистрални 

цевовод Ǿ315мм од Прњавора до Грабовца, у 

оквиру КFW програма водоснабдевања, у 

укупној  дужини од  14,5 метара. 

   

II – Међусобни односи између 

општине Трстеник, с једне стране и Јавног 

комунално стамбеног предузећа ''Комстан'' из 

Трстеника, с друге стране ближе ће се 

уредити Уговором, који ће припремити 

имовинско-правна служба Општинске управе 

Трстеник. 

  

III -Овлашћује се Мирослав Алексић, 

Председник општине Трстеник да закључи 

Уговор из тачке II овог решења. 

 

IV – Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у ''Службеном 

листу општине Трстеник''.  

 

 

Број: 464-1/2016-03 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,              
Мирослав Алексић,дипл.економиста 
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На основу члана 28. Закона о 

комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', 

бр. 88/2011) и члана   61. Статута општине 

Трстеник  (''Сл.лист Општине Трстеник'', бр. 

7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), Општинско 

веће на седници одржаној 28.01.2016.године, 

донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

 I -Даје се сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора ЈКСП ''Комстан'' Трстеник, 

број 6599/III -1 од 31.12.2015.године, о ценама 

комуналних услуга за 2016.годину. 

 

 II – Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у ''Службеном 

листу општине Трстеник'', а примењиваће се 

од 01.02.2016.године.  

 

 III – Решење доставити: ЈКСП 

''Комстан'' Трстеник и архиви. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

 

Број: 022-1/2016-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,              

Мирослав Алексић,дипл.економиста 
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ИСПРАВКА ГРЕШКЕ 

 

У „Службеном листу број 7“. 

Скупштине општине Трстеник од 

17.12.2015.године није објављено решење 

о потврђивању мандата одборници 

скупштине општине Трстеник па се врши 

исрпавка грешке тако што се сада исто 

објављује: 

 

 На основу члана 56. Закона о 

локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 

129/2007 и 34/2010) и члана 40 статута 

општине Трстеник („сл.лист општине 

трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 

и 5/13) Скупштина општине Трстеник на 

седници од 16.12.2015.године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о потврђивању мандата одборници 

Скупштине општине Трстеник 

 

I – ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат 

одборници скупштине општине Трстеник 

и то: 

1. Пецић Весни, дипл.менаџер-

мастер из Дубља 

 

II – Мандат одборнице почиње да 

тече од 16.12.2015.године и траје до 

истека мандата овог сазива Скупштине 

општине Трстеник. 

 

III – Ово Решење објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-2/2016-01 

 
ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

  Слободан Думановић,дипл.инг.метал. 
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј:              Страна  

                                                       

 

I – АКТА СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

 

 

ОДЛУКА о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе 

општине Трстеник за 2015.годину......................................................................................................   1 

 

ОДЛУКА о измени Одлуке о  буџету општине Трстеник за 2016.годину........................................2 

 

ОДЛУКА о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине 

Трстеник за 2015.годину..........................................................................................................................2 

 

 

ОДЛУКУ о усвајању Програма развоја спорта општине Трстеник за 2016.годину са Акционим 

планом.......................................................................................................................................................2-3 

 

ОДЛУКУ о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини општине Трстеник 

месној заједници Велика Дренова..........................................................................................................3 

 

 

ОДЛУКУ о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини општине Трстеник 

месној заједници Милутовац................................................................................................................3-4 

 

ОДЛУКУ о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини општине Трстеник 

месној заједници Риљац.......................................................................................................................4-5 

 

РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих 

ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Трстеник.............. 5 

 

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

ОДЛУКА о субвенционисаном превозу путника у градском и приградском превозу за 2016.годину 

.....................................................................................................................................................................6 

 

Програм о измени и допуни Програма објеката инфраструктуре на поплављеним подручјима 

општине Трстеник.....................................................................................................................................7 

 

РЕШЕЊЕ о давању сагласности „BOSS CONSTRUCTION“ DOO Стари Трстеник за установљење 

права трајне службености пролаза уз накнаду........................................................................................8 

 

РЕШЕЊЕ о давању сагласности Аутомото Савезу Србије - Београд за установљење права трајне 

службености пролаза уз накнаду.............................................................................................................8 

 

 

РЕШЕЊЕ о давању сагласности „Телеком Србија“ А.Д. Регија Крагујевац, ИЈ Крушевац за 

установљење права трајне службености пролаза уз 

накнаду.........................................................................................................................................................9 
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РЕШЕЊЕ о давању сагласности ЈКСП „Комстан“ Трстеник за установљење права трајне 

службености пролаза уз 

накнаду........................................................................................................................................................  9 

 

Даје се сагласност На Одлуку Надзорног одбора ЈКСП „Комстан“ Трстеник.....................................10 

 

 

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ 

 

Решење  о потврђивању мандата одборници Скупштине општине Трстеник Весни Пецић из 

Дубља, дипл.менаџер-мастер.......................................................................................................11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ               ИЗДАЈЕ:Одсек за скупштинске и опште послове и друштвене                                                                                       
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК     делатности Општинске управе општине Трстеник,ул.К.Милице бб                      

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: ВЕСНА РАДОВАНОВИЋ, 

секретар Скупштине општине Трстеник,телефон:714-333, лок.135.                

______________________________________________________________________________ ______________ 
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