Страна 1

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

На основу члана 16. став 9. Уредбе о
буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС",
бр. 125/03,и12/06), Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09,
73/10,101/10,
101/11,
93/12,62/13,63/13исправка, 108/13,142/14) и Одлуке о
Општинској управи („Сл.Лист општине
Трстеник“бр.5/12)
начелник
Општинске
управе општине Трстеник доноси:
ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ
РАЧУНОВОДСТВУ
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

23.03.2015.године

Послови буџетског рачуноводства се
обављају
у
оквиру
јединственог
организационог дела као међусобно повезани
послови,
утврђени
Правилником
о
унутрашњој организацији и
систематизацији
радних
места,
којом
руководи стручно лице које није кажњавано
за кривична
дела која би га чинила неподобним за
обављање послова у области рачуноводства.
Члан 4.
Шеф рачуноводства одговоран је за
вођење
пословних
књига,
припрему,
подношење и
објављивање финансијских извештаја.
Члан 5.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником се уређују:
1. Вођење буџетског рачуноводства;
2. Кретање рачуноводствених исправа, као и
рокови за њихово достављање и књижење;
3. Утврђивање одговорности лица која су
одговорна за исправност и законитост
рачуноводствене документације, као и
запослених у буџетском рачуноводству
4. Процењивање и презентација позиција
финансијских извештаја;
5. Усклађивање пословних књига, попис
имовине и обавеза, усаглашавање обавеза и
потраживања;
6. Састављање и достављање финансијских
извештаја;
7. Закључивање и чување пословних књига,
рачуноводствених исправа и финансијских
извештаја.
Члан 2.
Под буџетским рачуноводством , у
смислу овог Правилника, подразумева се
вођење пословних књига и других евиденција
са документацијом на основу које се
евидентирају све трансакције и други догађаји
који исказују стање и промене имовине,
потраживања, обавеза извора
финансирања, расхода, издатака, прихода и
примања и утврђивање резултата пословања.
II
ВОЂЕЊЕ
РАЧУНОВОДСТВА

БУЏЕТСКОГ

Буџетско рачуноводство се организује
тако да обезбеди податке из којих се може
вршити:
утврђивање прихода и примања, расхода и
издатака, увид у стање и кретање имовине и
обавеза,
утврђивање резултата пословања, састављање
годишњег и периодичних финансијских
извештаја,
израда и анализа информација о пословању и
других извештаја по потреби.
2.
Основа
за
рачуноводства

буџетског

Члан 6.
Основ
за
вођење
буџетског
рачуноводства је готовинска основа по којој
се трансакције и остали догађаји евидентирају
у тренутку када се готовинска средства приме,
односно
исплате,
у
складу
са
са
Међународним рачуноводственим стандардом
за јавни сектор у делу кији се односи на
готовинску
основу.
Рачуноводствене
евиденције за потребе интерног извештавања
воде се према
обрачунској основи, под условом да се
финансијски
извештаји
израђују
на
готовинској основи
радии консолидованог извештавања.
Према
обрачунској
основи
се
нарочито воде евиденције потраживања и
обавеза, а могу и други потребни подаци.

1. Организација рачуноводства
3. Пословне књиге
Члан 3.

вођење
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Члан 7.

Пословне књиге се воде по систему
двојног књиговодства, хронолошки, уредно и
ажурно у складу са структуром конта која је
прописана Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем.
Пословне књиге чине:
1. дневник,
2. главна књига и
3. помоћне књиге и евиденције.
Дневник је обавезна пословна књига у
којој се хронолошки и систематично
евидентирају све
настале пословне промене у пословању
буџетског корисника.
Главна књига садржи све пословне промене
систематизоване
на
прописаним
субаналитичким
(шестоцифреним) контима, а у оквиру конта
хронолошки по редоследу њиховог настајања.
Члан 8.
Главна
књига
трезора
садржи
рачуноводствене евиденције за сваког
директног и индиректног корисника и
представља
основу
за
састављање
консолидованих финансијских извештаја.
Главну књигу трезора
води служба
рачуноводства.
Члан 9.
Помоћне књиге су аналитичке
евиденције које су субаналитичким контима
повезане са главном књигом и воде се у циљу
обезбеђивања аналитичких података у
извршавању одређених намена и праћења
стања и кретања имовине. Помоћне књиге
чине:
1. помоћна књига за основна средства,
2. помоћна књига за зараде запослених,
3. помоћна књига купаца,
4. помоћна књига добављача,
5. помоћна књига благајне готовине, и
6. друге помоћне књиге по потреби.
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Члан 10.
Пословне
књиге
се
воде
у
електронском облику, па је с тим у вези
обавезно коришћење софтвера који обезбеђује
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очување података о свим прокњиженим
трансакцијама, а омогућава
функционисање
система
интерних
рачуноводствених контрола и онемогућава
неовлашћено
брисање прокњижених пословних промена.
Члан 11.
Пословне књиге имају карактер јавних
исправа. Пословне књиге се воде за период од
једне
буџетске године, изузев појединих помоћних
књига које се могу водити за период дужи од
једне
године а које одређује својим актом министар
финансија и економије.
II. Кретање рачуноводствених исправа и
рокови
за
њихово
састављање
и
достављање
Члан 12.
Под
рачуноводственом исправом
сматра се писани доказ о насталој пословној
промени и другом догађају који садржи све
податке на основу којих се врши књижење у
пословним књигама.
У пословне књиге могу се уносити
пословне промене и други догађаји само на
основу валидних рачуноводствених исправа
(докумената) из којих се може сазнати основ
настале промене.
Рачуноводственом исправом сматрају
се и исправе које се састављају у службама
директних
корисника, на основу којих се врши књижење
у пословним књигама, као што су: одлуке,
решења о
ликвидацији мањкова и вишкова по попису,
записници о усаглашавању потраживања и
обавеза,
обрачуни, прегледи, спецификације и др.
Члан 13.
Валидном
рачуноводственом
исправом сматра се исправа добијена
телекомуникационим путем, у електронском,
магнетном или другом облику, у ком сличају
је пошиљлац одговоран да подаци на улазу у
телекомуникациони пренос буду засновани на
рачуноводственим исправама, као и за чување
оригиналне исправе.
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Члан 14.

Рачуноводствена исправа саставља се
на месту и у време настанка пословног
догађаја у најмање два примерка, од којих
један примерак задржава лице које је исправу
саставило, а други се доставља рачуноводству
на књижење.
Члан 15.
Рачуноводствена
исправа
пре
књижења у пословним књигама мора бити
потписана од стране лица одговорног за
насталу пословну промену и други догађај,
лица које је исправу саставило, лица које је
исправу контролисало и лица које је одобрило
исплату.
Лица из става један овог члана својим
потписом на исправи гарантују да је исправа
истинита и да верно приказује пословну
промену.
Члан 16.
Пријем рачуноводствених исправа на
књижење, писменим путем преко доставне
књиге, врши контиста и спроводи књижење
истог дана, а најкасније наредног дана од
добијања рачуноводствене исправе.
Лице из става 1 овог члана одговорно
је за ажурно књижење и примену Контног
плана буџетских корисника.
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Члан 17.
Основни подаци које треба да садржи
рачуноводствена исправа су следећи:
1.Назив буџетског корисника, односно
име физичког или правног лица које је
саставило, односно издало исправу;
2.Назив и број исправе;
3.Датум и место издавања исправе;
4.Садржина пословне промене;
5.Вредност на коју гласи исправа;
6. Послови који су повезани са
исправом
7.Потпис овлашћеног лица.
III УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА
Члан 18.
За
веродостојност,
тачност
и
потпуност
рачуноводствених
исправа
одговорно је лице из службе директног,
односно индиректног корисника које, према
акту о унутрашњој организацији и
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систематизацији радних места, непосредно
учествује у настанку пословне промене која се
евидентира рачуноводственом исправом и то
потврђује својим потписом.
Члан 19.
За законитост рачуноводствених
исправа одговоран је наредбодавацруководилац директног,
односно, индиректног буџетског корисника,
односно, лице које је овлашћено од стране
функционера за управљање средствима,
преузимање обавеза, издавање налога за
плаћање који се
извршавају из средстава која припадају
буџету или индиректном буџетском
кориснику, као и за
издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету, што потврђује својим
потписом.
Члан 20.
За контролу законитости, тачности и
потпуности рачуноводствене исправе за
насталу пословну промену и други догађај
одговорно је лице које је задужено да врши
контролу исправа и трансакција које се тичу
буџетских примања и издатака, и исто је
дужно да исправност и законитост потврди
својим потписом.
Члан 21.
Функције лица из члана 18, 19 и 20. овог
правилника не смеју се поклапати.
Члан 22.
Запослени који раде на пословима
буџетског рачуноводства су одговрони за
уредно, тачно и
ажурно извршавање поверених послова.
Шеф одсека за буџет и финансије, шеф
службе
рачуноводства
односно
шеф
рачуноводства
индиректног буџетског корисника, у складу са
актом о систематизацији послова, одговорни
су за
вођење пословних књига и припремање,
састављање и подношење финансијских
извештаја.
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Члан 23.

Члан 27.

Уколико се у пословним књигама
нетачно искажу подаци, одговоран је
извршилац Одсека за
буџет и финансије, односно извршиоци
финансијске службе индиректног буџетског
корисника.
Одговорност за пропусте, који су супротни
одредбама наведеног Правилника, утврђује се
у складу
са одредбама члана 20. Уредбе о буџетском
рачуноводству.
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IV
ПРОЦЕЊИВАЊЕ
ПОЗИЦИЈА
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Редовни попис имовине врши се на
крају буџетске године за коју се саставља
годишњи
финансијски извештај – завршни рачун. У
току године се, у изузетним ситуацијама може
вршити
ванредни попис, у случајевима прописаним
законом.
Члан 28.

Члан 24.
Признавање,
процењивање
и
прзентација позиција финансијских извештаја
врши се у складу са Рачуноводственим
политикама које доноси Начелник општинске
управе.
V
УСКЛАЂИВАЊЕ
ПОСЛОВНИХ
КЊИГА, ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
И УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И
ОБАВЕЗА
1. Попис имовине и обавеза

Начин и рокови вршења пописа и
усклађивање књиговодственог стања са
стварним стањем
обављају се у складу са Уредбом о евиденцији
и попису непокретности и других средстава у
државној својини (“Сл. Гласник РС”,
бр.27/96).
Члан 29.
Попис имовине и обавеза врши
Општинска управа. Начелник Општинске
управе решењем
образује потребан број комисија за попис,
утврђује рокове извршења пописа, рок за
достављање
изврштаја о извршеном попису и друге
релевантне чињенице битне за правилност
пописа.
Уручење решења врши се на потпис.

Члан 25.
Члан 30.
Пописом се утврђује стање имовине,
потраживања, обавеза и извора капитала.
Редован попис може започети 30 дана
пре краја пословне године, а по потреби и
раније, с тим да буде завршен до последњег
дана пословне године, тј. са стањем 31.12.
текуће године. Све промене у стању имовине
и обавеза настале у току пописа уносе се у
пописне листе на основу
веродостојних рачуноводствених исправа.
Члан 26.
Пре пописа имовине и обавеза и пре
припреме
финансијских
извештаја
(тромесечних и завршног рачуна) врши се
усклађивање евиденција и стања главне књиге
са дневником, као и помоћних књига и
евиденција са главном књигом.
Усаглашавање стања финансијских
пласмана, потраживања и обавеза врши се на
дан састављања финансијског извештаја
(31.12. текуће године).

Подаци из рачуноводства, односно из
одговарајућих евиденција о количинама, не
могу се давати комисији за попис пре
утврђивања стварног стања у пописним
листама које морају бити потписане од
чланова пописне комисије.
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Члан 31.
Чланови пописне комисије, односно
њен председник, одговорни су за тачност
утврђеног стања по попису, за уредно
састављање пописних листа и исказивање у
натуралном и вредносном облику, као и за
благовремено вршење пописа.
Члан 32.
Посебне пописне листе се састављају
за средства која припадају Општини
Трстеник, али се у
моменту пописа налазе ван њега, средства на
путу, поправци, и сл.
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Средства која нису власништво
Општине Трстеник, а у моменту пописа су се
затекла у општини Трстеник пописују се на
посебну пописну листу, која се доставља
власнику средстава.
Средства чији је рок трајања истекао или је
значајно смањен квалитет и вредност после
дугог стајања, дотрајали ситан инвентар у
употреби, пописују се на посебну пописну
листу и даје се предлог за њихову
ликвидацију.
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на образцу ИОС – Извод отворених ставки, у
два примерка.
Члан 36.
Дужник је у обавези да у року од пет
дана од дана пријема пописа неизмирених
обавеза,
провери своју обавезу и о томе обавести
повериоца на овереном примерку ИОС – а.
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VI САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Члан 33.
Члан 37.
По
завршетку
рада
Комисије
достављају Начелнику Општинске управе
Извештај о извршеном попису, уз који се
прилажу одговарајуће пописне листе које су
биле основ за састављање Извештаја.
Извештај о извршеном попису
(пописне листе, извештај о раду појединих
пописних комисија, евентуално изјаве
одговорних лица) разматра начелник општине
Трстеник и доноси Одлуку о усвајању
Извештаја која мора да садржи и одговарајући
закључак о поступку са утврђеним
вишковима,
мањковима,
расходовању
имовине која је дотрајала и сл.
Члан 34.
Извештај о попису, заједно са
пописним листама и Одлуком начелника
Општинске управе о
усвајању Извештаја о попису доставља се
служби за рачуноводство у року од пет дана
по извршеном попису односно најкасније 30
дана пре прописаног рока за достављање
Годишњег
финансијског
извештаја
–
Консолидованог завршног рачуна Извршном
органу локалне власти, Управи за Трезор
Београд и Министарству финансија, ради
књижења и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем.
2. Усаглашавање потраживања и обавеза
Члан 35.
Одредбом члана 18. Уредбе о
буџетском рачуноводству уређена су питања у
вези са усаглашавањем потраживања и
обавеза. Поверилац је дужан да достави свом
дужнику попис ненаплаћених потраживања
најкасније 25 дана од дана састављања
финансијског извештаја, а то значи до 25
јануара текуће године са стањем на дан 31.12.

Орган управе надлежан за финансије
обавезан је да редовно прати извршење буџета
и најмање два пута годишње информише
извршни орган локалне власти , а обавезно у
року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног
периода саставља финансијске извештаје и
годишњи финансијски извештај.
Финансијски извештаји се деле на:
извештаје на готовинској основи и
извештаје састављене на основу усвојених
рачуноводствених
политика
са
образложењима .
Под извештајима на готовинској основи
подразумевају се:
1. извештај о капиталним издацима и
финансирању и
2. извештај о новчаним токовима.
Под извештајима на основу усвојених
рачуноводствених политика подразумевају се:
1. биланс стања,
2. биланс прихода и расхода и
3. извештај о извршењу буџета.
Поред наведеног, Извештај садржи и
објашњење великих одступања између
одобрених средстава и извршења и као и
преглед примљених донација и кредита,
домаћих и страних, као и извршених отплата
кредита, усаглашених са информацијама
садржаним у извештајима о новчаним
токовима.
Члан 38.
Састављање
шестомесечниог
и
годишњег
финансијског
извештаја
–
консолидованог завршног рачуна, врши се
применом готовинске основе сагласно члану
6. овог Правилника.
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Члан 39.

Члан 43.

Шестомесечни
и
годишњи
финансијски извештај – консолидовани
завршни рачун саставља се на основу
евиденције о примљеним средствима и
извршеним плаћањима која су усаглашена са
Трезором , као и на основу других евиденција
које се воде у служби рачуноводства.

Пословне књиге, рачуноводствене
исправе и финансијски извештаји чувају се у
оригиналу или другом облику архивирања, у
складу са Законом, у роковима и на начин
утврђен у чланом 17.
Уредбе буџетском рачуноводству.
Време чувања из става 1. овог члана почиње
последњег дана буџетске године на коју се
рачуноводствена исправа односи.
Време чувања:
50 година – финансијски извештаји,
10 година – дневник, главна књига, помоћне
књиге и евиденције,
5 година – изворна документација и пратећа
документација,
трајно – евиденција о зарадама.

Члан 40.
Шестомесечни
и
годишњи
финансијски извештај – консолидовани
завршни рачун састављају се на основу
упутстава и инструкција на обрасцима које
прописује у складу са овлашћењем из Закона
о буџетском систему, министар финансија.
Члан 41.
Годишњи финансијски извештај –
консолидовани завршни рачун се достављају
надлежној
филијали Управе за Трезор Београд и
Министарству финансија у складу са
буџетским календаром
локалне власти.
VII
ЗАКЉУЧИВАЊЕ
И
ЧУВАЊЕ
ПОСЛОВНИХ
КЊИГА,
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ИСПРАВА
И
ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА
Члан 42.
На крају буџетске године, после
спроведених свих економских трансакција и
обрачуна,по изради финансијског извештајазавршног рачуна за претходну годину, врши
се закључивање пословних књига, односно у
току буџетске године у случају статусних
промена, престанка пословања и другим
случајевима.
8
Пословне књиге које се користе више
од једне године закључују се по престанку
њиховог
коришћења.
Пословне
књиге
се
закључују
најкасније до рока достављања годишњег
финансијског извештаја – завршног рачуна.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Измене и допуне прописа о буџетском
рачуноводству примењиваће се непосредно до
усклађивања одредби овог Правилника.
Усклађивање Правилника са изменама
и
допунама
прописа
о
буџетском
рачуноводству из става 1. овог члана
извршиће се најкасније до 30 дана од дана
објављивања у службеним гласилима.
Члан 45.
Овај правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у Службеном
листу општине Трстеник. Даном ступања на
снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о буџетском рачуноводству од
25.12.2010. године.
Датум:03.02.2015. године
Број:40-82/2015-04
Начелник Општинске управе,
Часлав Поповић,дип.правник
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На основу члана 76. Статута
Општине Трстеник, члана 7.став 1. тачка
2. Уредбе о буџетском рачуноводству
(„Сл.гласник РС“,број 125/2003 и 12/2006)
и члана 24. Правилника о рачуноводству
Oпштине Трстеник начелник Oпштинске
управе општине Трстеник доноси :
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА
2015. ГОДИНУ
Пословне промене у рачуноводству
буџета, односно трезора, воде се по
обрачунској основи на прописаним
шестоцифреним субаналитичким контима
садржаним у контном плану правилника
којим
се
уређује
стандардни
класификациони оквир и контни план за
буџетски систем.
Финансијски
извештаји
у
рачуноводству буџета, односно трезора,
састављају се на готовинској основи, а у
складу са међународним стандардима за
јавни
сектор
на
прописаним
шестоцифреним субаналитичким контима
садржаним у контном плану правилника
којим
се
уређује
стандардни
класификациони оквир и контни план за
буџетски систем.
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Текући приходи обухватају порезе (порези
на доходак, добит и капиталне добитке,
порез на имовину, порез на добра и услуге
и друге порезе, донације(капиталне и
текуће) као бесповратно примљена
средства од међународних и домаћих
организација за финансирање појединих
намена и за финансирање редовне
делатности, трансфере са других нивоа
власти, друге приходе (приходе од
имовине, приходе од продаја добара и
услуга, новчане казне и одузета
имовинска корист, добровољне трансфере
од физичких и правних лица и мешовите и
неодређене приходе), меморандумске
ставке за рефундирање расхода и
трансфере између буџетских корисника на
истом нивоу и приходе из буџета.
Примања се односе на примања од продаје

23.03.2015.године

нефинансијске имовине (примања од
продаје основних средстава, залиха и
драгоцености), примања од задуживања
(примања од домаћих и иностраних
задуживања) и примања од продаје
финансијске имовине (примања од
продаје домаће и стране финансијске
имовине, што обухвара и средства од
продаје
капитала
у
поступку
приватизације).
Текући приходи и примања се,
сходно готовинској основи, утврђују у
моменту наплате, односно прилива
средстава на рачун буџета општине
Трстеник.
Обрачунати ненаплаћени текући
приходи евидентирају се у оквиру
пасивних временских разграничења.
Повраћај неутрошених буџетских
средстава од стране буџетских корисника
евидентира се у главној књизи трезора као
сторно расхода, а у корист потраживања
од буџетских корисника, а код буџетског
корисника као сторно прихода и у корист
обавезе према буџету општине Трстеник.
2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи обухватају расходе
за запослене, расходе камата и трошкова
задуживања,
субвенције,
донације,
дотације и трансфере и остале расходе.
Издаци се односе на издатке за
нефинансијску имовину, издатке за
набавку основних средстава (залиха,
драгоцености и природне имовине) и
издатке за набавку финансијске имовине.
Текући расходи издаци се евидентирају у
моменту када је плаћање извршено.
Расходи који су настали, а нису плаћени,
евидентирају се задужењем оврачунатих
неплаћених расхода (активних временских
разграничења) уз одобрење обавеза.
Расходи који су унапред плаћени, сходно
готовинској основи, евидентирају се у
категорији расхода према одређеној
намени.
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НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
Нефинансијска
средствима

имовина

у

сталним

Стална средства која се односе на
некретнине и опрему, драгоцености,
природну имовину и нефинансијску
имовину у припреми се евидентирају по
набавној вредности. Набавну вредност
чини фактурна вредности увећана за
зависне трошкове настале до момента
стављања у употребу. Извршене набавке у
току године повећавају средства и изворе
капитала.
Сталним средствима сматрају се
она средства чији је очекивани корисни
век употребе дужи од једне говине.
Амортизација
сталне
нефинансијске имовине – основних
средстава, обрачунава се за свако средство
појединачно, сходно законом прописаним
стопама које су одређене тако да се
набавна вредност основних средстава
амортизује применом порпорционалне
методе у току предвиђеног века употребе
основног средства.
Стопе амортизације су прописане
Правилником
о
номенклатури
нематеријалних улагања и основних
средстава са стопама амортизације.
Обрачун амортизације основних
средстава се врши од првог у наредном
месецу у односу на месец набавке, а
приликом
отуђивања,
односно
расходовања, амортизација се врши до
краја месеца у коме је основно средство
отуђено, односно расходовано.
Обавези амортизације не подлежу
земљишта и шуме, као и природна
богатства која се не троше, споменици
културе и историјски споменици, дела
ликовне, вајарске и друге уметности,
локални
путеви
са
земљаном
и
макадамском подлогом као и објекти у
њиховом саставу, књиге и часописи које
послују по Закону о библиотекама.
Једном отписано основно средство,
без обзира што се и даље користи, не
може
бити предмет поновног процењивања
вредности.

23.03.2015.године

За нефинансијску имовину која се
расходује или отуђује, пре искњижења из
књиговодствене евиденције врши се
обрачун амортизације, након чега се
искњижава задужењем одговарајућег
конта исправке вредности за износ
отписане вредности и конта извора
нефинансијске имовине у сталним
средствима
за
износ
неотписане
(садашње) вредности, а одобравањем
одговарајућег конта
нефинансијске
имовине за износ набавне вредности.
Износ средстава за који се прода
нефинансијска имовина евидентира се у
корист примања од продаје нефинансијске
имовине.
Нефинансијска имовина у залихама
Залихе нефинансијске имовине у
залихама процењују се по набавној
вредности.
Набавну вредност чине нето фактурна
вредност и зависни трошкови набавке.
Под зависним трошковима набавке
подразумевају се сви директни трошкови
у поступку набавке до ускладиштења.
Залихе робних резерви и робе за
даљу продају евидентирају се по набавној
цени, а обрачун излаза са залиха врши се
по методи просечне цене. Залихе робних
резерви и робе за даљу продају исказују
се, у тренутку набавке, као издаци за
нефинансијску имовину, а у тренутку
продаје, као примања од продаје
нефинансијске имовине.
Залихе
ситног
инвентара
и
потрошног материјала се евидентирају по
набавној цени, а обрачун излаза са залиха
врши се по методи просечне цене. Ситан
инвентар и потрошни материјал се
отписују у целости приликом стављања у
употребу.
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
Дугорочна финансијска имовина
Дугорочна финансијска имовина
састоји се од учешћа капитала у домаћим
јавним нефинансијским предузећима и
институцијама, учешћа капитала у
осталим
домаћим
финансијским
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институцијама, учешћа капитала у
домаћим нефинансијским приватним
предузећима и учешћа капитала у
домаћим пословним банкама.
Учешће у капиталу процењује се
по набавној вредности.
Учешће у капиталу на основу
уплате нових улагања евидентира се као
повећање учешћа у капиталу и издатака за
финансијску имовину.
Новчана средства
Новчана
средства
обухватају:
текуће рачуне, издвојена новчана средства
и акредитиве, благајну, девизни рачун и
остала новчана средства.
Новчана средства процењују се по
номиналној вредности.
Краткорочна потраживања
Краткорочна
потраживања
се
процењују по номиналној вредности
умањеној индиректно за износ вероватне
ненаплативости потраживања, а директно
ако је немогућност наплате извесна и
документована.
Краткорочна
потраживања
обухватају
потраживања
буџетских
корисника по основу продаје од купаца у
земљи и иностранстранству и друга
потраживања – за камате, потраживања од
других органа и организација, по основу
преплаћених пореза и доприноса и остала
потраживања.
Краткорочна потраживања се у
моменту настанка промене евидентирају
задужењем, а одобрењем обавеза из групе
пасивних временских разграничења. У
моменту наплате затвара се конто
пасивних временских разграничења и
одобрава се у одговарајућем конту у класи
прихода.
Краткорочни пласмани
Краткорочни
пласмани
се
процењују по номиналној вредности
умањеној индиректно за износ вероватне
ненаплативости потраживања, а директно
за
насталу
и
документовану
ненаплативост.
Краткорочни пласмани обухватају
краткорочне
кредите,
дате
авансе,
депозите, кауције и остале краткорочне
пласмане.
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Краткорочни кредити обухватају
кредите одобрене правним и физичким
лицима у земљи.
Дати аванси обухватају авансе дате
за набавку материјала, робе и за обављање
услуга. За износ неискоришћених,
односно непокривених датих аванса, на
дан састављања завршног рачуна исказују
се текући расходи и пасивна временска
разграничења (разграничени плаћени
расходи), у складу са готовинском
основом
за
вођење
буџетског
рачуноводства.
Активна временска разграничења
Ова
категорија
обухвата
разграничене расходе до једне године
(премије осигурања, закупнине, претплата
за стручне часописе и литературу, расходи
грејања и други расходи), обрачунате
неплаћене расходе и остала активна
временска разграничења.
Активна временска разграничења
обухватају настале обавезе буџетских
корисника, које терете расходе будућег
обрачунског периода у коме ће бити
плаћене.
Обавезе
Обавезе се процењују у висини
номиналних износа који проистичу из
пословних и финансијских трансакција.
Смањење обавеза по основу закона,
ванпарничног поравнања и сл.,врши се
директним отписивањем.
Обавезе обухватају домаће и
стране дугорочне обавезе, домаће и стране
краткорочне обавезе, обавезе по основу
расхода за запослене, обавезе по основу
субвенција, донација и трансфера, обавезе
за социјално осигурање и обавезе из
пословања.
Пасивна временска разграничења
обухватају:
разграничене
приходе,
разграничене
плаћене
приходе,
разграничене плаћене расходе, обрачунате
(фактурисане) ненаплаћене приходе и
примања и остала пасивна временска
разграничења.
Разграничени приходи обухватају
разграничене приходе из донација и
остале разграничене приходе.
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Разграничени плаћени расходи
обухватају износе који су у обрачунском
периоду исплаћени, а у моменту извршене
исплате нису евидентирани као текући
расходи
или
издаци
за
набавку
нефинансијске имовине (аконтација за
службено путовање, аванс за материјал,
аванс за набавку нефинансијске имовине и
др.). На дан билансирања за износ
извршене исплате евидентирање се врши
задужењем одговарајућег конта текућег
расхода или издатка, а одобрењем конта
разграничени плаћени расходи.
5
Обрачунати ненеаплаћени приходи
и примања обухватају фактурисане
ненеаплаћене текуће приходе и примања
по
основу
продаје
нефинансијске
имовине.
Остала
пасивна
временска
разграничења обухватају обавезе фондова
за рефундирање на име накнаде по основу
болаовања запослених у трајању од преко
30 дана, накнада за породиљско одсуство,
накнада за инвалиде рада друге
категорије, као и остала пасивна
временска разграничења.
Ванбилансна актива и пасива
Ванбилансна актива обухвата основна
средства у закупу, примљену туђу робу и
материјал, хартије од вредности ван
промета, авале и друге гаранције и осталу
ванбилансну активу.
Ванбилансна
пасива
обухвата
обавезе за основна средства у закупу,
примљену туђу робу и материјал, хартије
од вредности ван промета, авале и остале
гаранције, и осталу ванбилансну пасиву.
Број: 40-83/2015-04
Датум: 03.02.2015.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Часлав Поповић

1

На основу члана 16. Уредбе о
буџетском рачуноводству(„Службени
гласник РС”, бр. 125/03 и 12/06), члана 44.
Закона о локалној самоуправи („Службени

23.03.2015.године

гласник РС”,број 129/07) и члана 58.
Статута општине Трстеник („Службени
лист општине Трстеник”, бр. 44/08, 12/10 и
39/13), председник општине Трстеник
доноси:
УПУТСТВО
О РАДУ ТРЕЗОРА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Упутством о раду трезора општине
Трстеник (у даљем тексту: Упутство),
регулише се начин извршења буџета,
буџетско рачуноводство и извештавање,
контрола финансијских трансакција и
изглед образаца за главну књигу трезора, у
складу са Законом о буџетском систему и
Уредбом о буџетском рачуноводству.
Члан 2.
Поједине дефиниције које се употребљавају
у овом упутству имају следеће значење:
– Консолидован рачун трезора општине
Трстеник је обједињен рачун динарских и
девизних средстава припадајућих корисника
средстава буџета локалне власти, који је
отворен локалној власти, а води се у Управи
за трезор;
– Главна књига трезора је главна књига
двојног књиговодства у којој се систематски
обухватају стања и евидентирају све
промене на имовини, обавезама, капиталу,
приходима и расходима, у складу са
контним
планом
и
буџетском
класификацијом прописаном законом, а
коју води Служба рачуноводства;
– Апропријација представља овлашћење
које је Скупштина општине Трстеник дала
Председнику општине Трстеник за трошење
јавних средстава до одређеног износа и за
одређене намене, за текућу буџетску
годину;
– Подрачун је евиденциони рачун
корисника буџетских средстава, који се
отвара у оквиру консолидованог рачуна
трезора, а води се у Управи за трезор;
–
Директни
корисници
буџетских
средстава су органи општине Трстеник,
утврђени Одлуком о буџету општине
Трстеник, у складу са законом;
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– Индиректни корисници буџетских
средстава су месне заједнице, установе и
јавна предузећа основана од стране СО
Трстеник, над којима оснивач преко
директних корисника буџетских средстава
врши законом или одлуком утврђена права;
– Финансијски план је акт директног и
индиректног
корисника
буџетских
средстава који садржи процену примања и
издатака корисника за буџетску годину.
Члан 3.
За извршење буџета Општине
Трстеник, одговоран је Председник
општине Трстеник, као наредбодавац за
извршење буџета, у складу са законом.
Члан 4.
Лица
одговорна
за
извршење
консолидованог рачуна трезора су:
1. Буџетски извршиоци код директног
корисника буџетских средстава:
а) Председник општине Трстеник,
б) Начелник општинске управе Трстеник,
ц) Шеф Одсека за буџет, финансије и
имовинско правне послове,
д) Шеф службе буџета,
2

е) лица задужена за контролу и оверу
тачности књиговодствених исправа на
основу којих
се подносе захтеви.
2. Буџетски извршиоци код индиректног
буџетског корисника су:
а) директор индиректног буџетског
корисника или лицекоје он овласти,
б) лице које ради у финансијској служби
индиректног корисника буџетских
средстава које
даје сагласност за плаћање у складу са
усвојеним финансијским планом,
в) лице које по систематизацији врши
функцију контроле и оверавања тачности
књиговодствених исправа на ос нову којих
се подноси захтев за плаћање и лице које
оверава тачност и пуноважност захтева за
плаћање.
Члан 5.
Обавезе које преузима директни,
односно индиректни корисник буџетских
средстава морају одговарати апропријацији
одобреној у Одлуци о буџету за ту намену и
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том кориснику за одговарајућу буџетску
годину.
Члан 6.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава преузимају обавезе на
основу потписаних уговора. Преузете
обавезе чији је износ већи од износа
средстава предвиђеног Одлуком о буџету
или које су настале у супротности са
законом или другим прописом, не могу
се извршавати на терет консолидованог
рачуна трезора општине Трстеник.
Члан 7.
Уколико се накнадно утврди да за
извршење одређеног плаћања није постојао
правни
основ,
кoрисник
буџетских
средстава обавезан је да одмах изврши
повраћај средстава у буџет. Не може се
вршити плаћање које није одобрено у
Одлуци о буџету општине Трстеник.
Члан 8.
Евидентирање апропријација и спровођење
промена у апропријацијама обухвата:
– Одлуку о буџету општине Трстеник –
Скупштина општине доноси Одлуку о
буџету за наредну годину у складу са
буџетским календаром;
– Привремено финансирање – уколико
Скупштина општине не донесе буџет пре
почетка фискалне године, врши се
привремено финансирање у времену од
најдуже прва три месеца фискалне године.
Изузетно, период привременогфинансирања
се може продужити за још три месеца, тако
да укупно траје шест месеци;
– Ребаланс буџета – Скупштина општине
Трстеник, на предлог Општинског већа
општине
Трстеник, усваја ребаланс буџета којим се
усклађују приходи и примања и расходи и
издаци
буџета;
Промене у апропријацији које утичу
на текућу буџетску резерву:
– Средства текуће буџетске резерве користе
се за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације, или за сврхе за које
се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне на основу решења о
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коришћењу средстава текуће буџетске
резерве, које доноси председник општине
Трстеник, на предлог Одсека за финансије,
буџет и имовинско правне послове;
Промене у апропријацији које утичу
на сталну буџетску резерву:
– Решење о употреби средстава
сталне буџетске резерве доноси председник
општине Трстеник на предлог надлежних
служби и Одсека за финансије,буџет и
имовинско правне послове за финансирање
расхода у отклањању последица ванредних
околности;
Промене у апропријацији унутар
корисника буџетских средстава:
–Корисник буџетских средстава, уз
одобрење Одсека за финансије,буџет и
имовинско
правне
послове,
изузев
апропријација за средства која су добијена
за
посебне
намене,
може
вршити
преусмеравање апропријација одобрених на
име одређеног расхода у износу до 5%
вредности апропријације за расход чији се
износ умањује.
Члан 9.
Поступак евидентирања промене
апропријација врше буџетски извршиоци и
то:
1. За евидентирање апропријација по
Одлуци о буџету општине Трстеник,
апропријација по ребалансу буџета, и
евидентирање привременог финансирања
надлежан је Одсек за буџет, финансије, и
имовинско правне послове општине
Трстеник;
2. Захтев за промену апропријација
корисник буџетских средстава подноси
Одсеку за буџет, финансије и имовинско
правне послове општине Трстеник;
3. Основаност за промене апропријација
утврђује Одсек за буџет,финансије, и
имовинско правне послове општине
Трстеник, у складу са законом;
4. Акт о промени апропријације доноси
председник општине Трстеник, у складу са
законом;
5. За унос промена у апропријацијама и
чување
званичних
података
о
апропријацијама надлежан је Одсеку за
буџет, финансије и имовинско правне
послове општине Трстеник;
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Члан 10.
Захтев за промену апропријације се
подноси на прописаном Обрасцу ЗА у 2
примерка.
У
захтеву
за
промену
у
апропријацији, буџетски корисник доставља
и следеће податке:
– износ и назив апропријације у чију се
корист врши измена,
– образложење за промену апропријације,
– износ и назив апропријације на терет које
се врши измена.
Одобрени захтев се заводи у
евиденцију примљених захтева и један
примерак се враћа подносиоцу. Образац ЗА
саставни је део овог упутства и налази се у
прилогу.
Регистар промена апропријација који
води Одсек за буџет, финансије и
имовинско правне послове општине
Трстеник, садржи:
- број захтева за промену апропријације,
- датум унете промене у апропријацији у
Одсеку за буџет,финансије и имовинско
правне послове,
- основ за промену,
раздео,
позицију
и
економску
класификацију,
- износ апропријације пре и после одобрене
измене.
Одсек за финансије сачињава тромесечни
извештај
о
одобреним
променама
апропријација код корисника буџетских
средстава,
који
је
саставни
део
шестомесечног, односно деветомесечног
извештаја о извршењу буџета.

II. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
Одсек
за
финансије,буџет
и
имовинско правне послове општине
Трстеник доставља обавештења о додели
апропријација буџетским корисницима у
року од 15 дана од усвајања
Одлуке о буџету општине или
Одлуке о привременом финансирању.
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Члан 12.

Члан 15.

Приликом преузимања обавеза,
директни
и
индиректни
корисници
буџетских средстава дужни су да се
придржавају смерница о роковима и
условима плаћања, које одређује Одсек за
финансије,буџет и имовинско правне
послове општине Трстеник, а све у складу
са чланом 56.
Закона о буџетском систему.
Корисници буџетских средстава преузимају
обавезе по основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није
друкчије прописано.

Корисник буџета може у току
извршења буџета поднети захтев за промену
одобрених квота
Одсеку
за
буџет,
финансије и имовинско правне послове
општине Трстеник.
Захтев за промену квота подноси се
на прописаном обрасцу ЗК у два примерка,
од којих се
један после евидентирања
враћа подносиоцу захтева. Образац ЗК
саставни је део овог упутства
и налази се у прилогу.
Члан 16.
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Члан 13.
Извршење буџета се врши на основу
тромесечних квота, које доноси Одсек за
буџет, финансије и имовинско правне
послове општине Трстеник, а у складу са
оствареним приходима буџета.
Ако се у току године приходи и
примања смање, расходи и издаци буџета
извршаваће се по приоритетима и то:
обавезе утврђене законским прописима – на
постојећем нивоу и минимални стални
трошкови
неопходни
за
несметано
функционисање корисника буџетских
средстава.
Изузетно од одредбе става 1. овог
члана, буџетском кориснику, односно
кориснику јавних средстава, се може
одобрити и веће право, ако за то постоје
оправдани разлози, а што одобрава
председник
општине Трстеник.
Ако
корисници буџетских средстава не остваре
приходе из
других извора у планираном износу,
апропријације утврђене из тих прихода неће
се извршавати на терет буџета.
Члан 14.
Одсек за буџет, финансије и
имовинско правне послове општине
Трстеник обавештава
кориснике буџета о одобреним квотама.
Тромесечни планови извршења буџета и
одговарајуће квоте према економској
класификацији израђују се само за издатке
који се финансирају приходима из буџета и
у складу са Одлуком о буџету за текућу
годину.

Корисници буџета у захтеву за
промену квоте на Обрасцу ЗК, доставља
следеће податке:
– износ захтева за промену,
– разлог зашто је промена неопходна,
– начин обрачуна износа промене.
Промена висине квоте одобрава се изменом
Решења о квотама.
Евиденцију о промени квота води Одсек за
буџет, финансије и имовинско правне
послове
општине Трстеник.
Члан 17.
Плаћања
подразумевају
све
финансијске трансакције које доводе до
издавања налога за плаћање, евидентирање
издатака и смањење салда рачуна. Издатак
из буџета заснива се на валидној
књиговодственој документацији.
Члан 18.
У складу са Одлуком о буџету општине
Трстеник, буџетски корисник подноси
Одсеку за буџет, финансије и имовинско
правне послове захтев за плаћање за сваки
извор финансирања на пoсебном захтеву.
Захтев се подноси у два примерка на
прописаном обрасцу ЗП – Захтев за плаћање
са/без преузете обавезе, заједно са пратећом
оригиналном документацијом, а индиректни
корисници
са
копијама
пратеће
документације.
За плаћања за које је спроведен
поступак јавне набавке, запослени на
пословима јавних набавки, проверава
књиговодствени документ, уговорени износ
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се евидентира у Служби буџета и прати
извршење сваког уговора.
На оригиналном књиговодственом
документу, уколико је спроведен поступак
јавне набавке, запослени на пословима
јавних набавки својим потписом потврђује
број уговора и прати реализацију по овом
уговору. За јавне набавке чија је процењена
вредност испод набавке мале вредности
прописане Законом о буџету Републике
Србије, запослени на пословима јавних
набавки у Одсеку за финансије уписује на
књиговодственом документу члан Закона о
јавним набавкама којим се указује да не
постоји обавеза спровођења поступка јавне
набавке.
Захтев за плаћање се подноси за
сваки документ (рачун, решење, ситуација,
уговор о делу ...), осим захтева за исплату
плата, додатка и накнада запослених који се
подноси на обрасцу ИП –
Захтев за исплату плата, додатка и
накнада запослених и решења председника
општине Трстеник за исплате за које су
средства одобрена из сталне и текуће
буџетске резерве.
Обрасци ЗП и ИП су прописани
овим упутством и чине његов саставни део.
Члан 19.
Ликвидатор у Одсеку за буџет, финансије и
имовинско правне послове, који врши
пријем и проверу захтева за плаћање од
индиректних корисника, може ставити
оверу да је захтев
валидан тек након провере документације –
књиговодствених исправа и расположивог
права за одређену врсту расхода у висини
тромесечног плана за извршење буџета.
Уколико се у поступку овере поднетог
захтева за плаћање констатује да су
створене обавезе на терет консолидованог
рачуна
трезора
мимо
надлежности
директног буџетског корисника или мимо
расположивог права, Одсек за буџет,
финансије и имовинско правне послове неће
одобрити поднети захтев за плаћање и биће
враћен подносиоцу захтева са обавештењем
о разлозима за неодобравање исплате.
Члан 20.
Одговорна лица у Одсеку за буџет,
финансије и имовинско правне послове
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одобравају оверене захтеве за плаћање када
се утврди да је:
– маса средстава за дневну исплату у складу
са
расположивим
средствима
на
консолидованом рачуну Трезора,
– да су захтеви у складу са Одлуком о
буџету за текућу годину или са Одлуком о
привременом финансирању
– да захтеви представљају ефикасну и
сврсисходну употребу новчаних средстава
буџета.
Лица из става 1. овог члана, а по
одобрењу председника општине Трстеник,
могу изузетно одобрити захтев за плаћање
који је знатно изнад тромесечног плана за
пренос средстава, уколико оцене да би
његово неизвршавање имало штетне
последице
за
функционисање
рада
директног, односно индиректног корисника
буџетских средстава и осталих корисника
јавних средстава.
Члан 21.
Након извршене контроле и овере
поднетих
захтева
на
одговарајућим
обрасцима од стране Ликвидатора и Шефа
Одсека за буџет, финансије и имовинско
правне послове, захтев за плаћање
одобравају начелник Општинске Управе
општине Трстеник и председник општине
Трстеник. Плаћање се врши на основу
оригиналне књиговодствене документације,
а затим се врши књижење и архивирање у
складу са законским прописима.
III. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА
Интерна
контрола
код
директних
корисника
Члан 22.
Унутрашња,
односно
интерна
контрола је организована као систем
поступака и одговорности свих лица
укључених у трансакције и пословне
догађаје код директних и индиректних
буџетских корисника.
Члан 23.
Директни
буџетски
корисник
одговоран је за унутрашњу контролу
трансакција и пословних догађаја, као и
трансакција
и
пословних
догађаја
индиректног буџетског корисника који је у
његовој надлежности. Буџетски извршилац
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је дужан да се приликом набавке робе и
коришћења услуга придржава одредби
Закона о јавним набавкама и других
подзаконских аката који регулишу ову
област.
Члан 24.
Директни буџетски корисник не
може да ствара дужничко-поверилачке
односе, односно обавезе на терет буџета
општине Трстеник за расходе који нису у
његовој надлежности, као ни за расходе који
су изнад износа средстава одобрених
тромесечним планом за пренос средстава.
Изузетно од става 1. овог члана
директни буџетски корисник може да
створи и већу обавезу од
тромесечног
плана, уколико би се неизвршавање овакве
обавезе
негативно
одразило
нафункционисање рада директног, односно
индиректног
корисника.
Приликом
подношења оваквог захтева за плаћање
директни буџетски корисник мора исти
образложити и добити одобрење од стране
председника општине Трстеник.
IV. БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ
Члан 25.
Одсек за буџет, финансије и имовинско
правне послове по захтеву председника
општине
Трстеник и начелника Општинске управе
општине Трстеник, сачињава извештај о
оствареним приходима и примањима према
изворима средстава и извршеним расходима
и издацима са рачуна извршења буџета
општине Трстеник.
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– извештаји о месечном остварењу буџета, у
којима се приказују приходи и примања и
расходи и издаци по економским
класификацијама
(доставља
се
Министарству финансија – Управи за
трезор),
– извештаји у складу са Правилником о
садржају
и
начину
финансијског
извештавања о планираним и оствареним
приходима и примањима и планираним и
извршеним расходима и издацима јединице
локалне
самоуправе
(доставља
се
Министарству финансија – Управи за
трезор)
– периодични извештаји (шестомесечни и
деветомесечни) о извршењу буџета који се
достављају Скупштини општине Трстеник,
– извештај о инвестирању новчаних
средстава (доставља се Министарству
финансија – Управи за трезор),
– остали финансијски извештаји.
Члан 28.
Индиректни буџетски корисници дужни су
да усагласе податке из својих пословних
књига са подацима у главној књизи трезора.
На основу овако усаглашених података,
приступа се изради извештаја на основу
кога се добијају подаци о укупно
оствареним приходима и
примањима и извршеним расходима и
издацима, као и о наменском коришћењу
буџетских средстава на нивоу директног
буџетског
корисника.
Одсеку
за
буџет,финансије и имовинско правне
послове индиректни корисници буџетских
средстава су дужни да доставе Образац 5 –
7

Члан 26.
Одсек за буџет, финансије и
имовинско правне послове може затражити
додатне податке индиректних буџетских
корисника који су неопходни за израду
извештаја за потребе председника општине
Трстеник и начелника Општинске управе
општине Трстеник.
Члан 27.
Током фискалне године у Одсеку за
финансије,буџет и имовинско правне
послове припремају се следећи извештаји:

Извештај о извршењу буџета, као и
образложење уколико постоје одступања
планираних и утрошених средстава за
износе прекорачења за извештајни период.
Рок за достављање кварталних извештаја на
Обрасцу 5 за индиректне кориснике
буџетских средстава је 10. дана по истеку
квартала. Директни буџетски корисник
дужан је да обезбеди завршне извештаје о
приходима и примањима и расходима и
издацима претходне фискалне године својих
индиректних корисника најкасније до 31.
марта
ради
израде
консолидованог
завршног рачуна буџета.
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Члан 29.
Одсек за буџет, финансије и
имовинско правне послове саставља
консолидоване Обрасце 1– 5 за завршни
рачун за претходну годину и Одлуку о
завршном рачуну, а све то према
прописаном календару за подношење
завршних рачуна:
– до 28. фебруара – индиректни корисници
буџета локалне власти припремају годишњи
фиансијски извештај за предходну буџетску
годину и подносе га надлежном директним
корисницма средстава буџета локалне
власти;
- до 28. фебруара други корисници јавних
средстава који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора основани од
стране
локалне
власти
припремају
финансијски
извештај
за
предходну
буџетску годину и подносе га надлежном
органу локалне власти;
– до 31. марта – директни корисници
средстава
буџета
локалне
власти
припремају годишњи извештај и подносе га
локалним органима управе надлежном за
финансије,а директни корисници средстава
буџета локалне власти који који у својој
надлежности имају индиректне кориснике
средстава
буџета
локалне
власти
контролишу,сравњују податке из њихових
извештаја о извршењу буџета и састављају
консолидовани годишњи извештај о
извршењу буџета, који подносе локалном
органу општинске управе надлежном за
финансије;
– до 15. маја – Одсек за буџет, финансије и
имовинско
правне
послове
послове
саставља Нацрт Одлуке консолидованог
завршног рачуна буџета и подноси
Општинском већу, које усваја Нацрт Одлуке
о завршном рачуну општине Трстеник;
– до 1. јуна – Општинско веће доставља
Скупштини општине Трстеник Предлог
одлуке о завршном рачуну буџета општине
Трстеник;
– до 15. јуна – Скупштина општине усваја
Одлуку о завршном рачуну буџета СО
Трстеник, а Одсек за буџет, финансије и
имовинско правне послове подноси Управи
за трезор Одлуку о завршном рачуну буџета
и Извештај о извршењу буџета, усвојене од
стране Скупштине општине Трстеник.
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Рокови
у
овом
календару
представљају крајњи рок за подношење
завршних рачуна и других аката.
Члан 30.
Директни буџетски корисник дужан
је да води евиденцију података на начин
прописан овим упутством, као и да обезбеди
да су ти подаци доступни на захтев
надлежних
органа
Управе
општине
Трстеник.
V. САДРЖАЈ И ВОЂЕЊЕ ГЛАВНЕ
КЊИГЕ
Главна књига
Члан 31.
Главна
књига
садржи
све
трансакције и пословне догађаје, приходе и
примања, расходе и издатке, стање и
промене на имовини, обавезама и изворима
финансирања.
Члан 32.
У Главној књизи врши се дневно
књижење извода преузимањем од Управе за
трезор у
електронском облику.
8

Члан 33.
Главна књига и помоћне књиге
директног и индиректних буџетских
корисника воде се у
складу са Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану
за буџетски систем.
Члан 34.
Подаци
из
Главне
књиге
усаглашавају се са евиденцијом коју води
Управа за трезор.
Ради усаглашавања књижења у
Главној књизи врше се исправке књижења
на основу захтева
који садржи потребне
податке на обрасцу ИК.
Образац ИК је саставни део овог упутства.
Члан 35.
Уколико корисник буџетских средстава не
достави извештаје и акте прописане овим
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Упутством, Одсеку за буџет, финансије и
имовинско правне послове, могу му се
привремено обуставити плаћања и пренос
средстава
из
буџета,
до
момента
достављања тражених извештаја и аката.
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Члан 36.
Ово упутство ступ на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Трстеник“.
Број: 40-1127/2014-02
29.12.2014.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Мирослав Алексић
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23.03.2015.године

Назив буџетског корисника
Шифра буџетског корисник
Шифра функционалне класификације
Број захтева
Датум
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Одсек за финансије, буџет и имовинскоправне послове
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Опис промене:

Р.бр.

Опис

Економска
класификација

Извор
финансирања

Износ
апропријације

Промена
апропријације

+

Промењени износ
апропријације

-

Буџетски корисник(подносилац захтева) :
Одговорно лице у
Финансијама:

М.П.

Руководилац
буџетског корисника:

Одобрење за промену апропријације(попуњава Одсек за финансије)
Подаци и пратећа документација су истинито и тачно приказани, а трансфер је у складу са чланом
61.Закона о буџетском систему и Упутства о раду Трезора, потврђујем као лице овлашћено за
потписивање овог обрасца.
Захтев одобрен
Захтев одбијен
Разлог одбијања захтева
Оверава
Шеф Одсека за финасије

М.П.

Одобрава
Председник општине Трстеник
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23.03.2015.године
Образац ЗК

Назив буџетског корисника
Шифра буџетског корисника
Шифра функционалне класификације
Број захтева
Датум
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Одсек за финансије, буџет и имовинско правне послове
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ КВОТЕ

Р.Бр.

Опис

Економска
класификација

Извор
финансирања

Износ
апропријације

Промена
квоте за
квартал

+

Промењени
износ квоте

-

Укупно
Образложење захтева за промену квоте:

Буџетски корисник(подносилац захтева) :
Одговорно лице у
Финансијама:

М.П.

Руководилац
буџетског корисника:

Одобрење за промену квоте (попуњава Одсек за финансије)
Захтев одобрен
Захтев одбијен
Оверава
Шеф Одсека за финасије

Разлог одбијања захтева

М.П.

Одобрава
Председник општине Трстеник
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Број захтева

23.03.2015.године
ОБРАЗАЦ ИП

(Назив директног буџетског корисника)
ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТА И НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ
ЗА
месец
годину
Глава

Раздео

Функционална класификација

Буџетски корисник

Економска класификација
411 000
411 111
411 112
411 113
411 114
411 115
411 117
411 118

411 119
411 121
411 122
411 131
411 141
411 151
411 159
412 000
412 111
412 211
412 311
414 000
414 111
414 121
414 131

Износ

Позиција

Позив на
број

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Плате по основу цене рада
Додатак за рад дужи од радног времена
Додатака за рад на дан државног и верског
празника
Додатак за рад ноћу
Додатак за време проведено на раду
(минули рад)
Накнада за време привремене спречености за рад
до 30 дана услед болести
Накнада за време одсустовања са рада на дан
празника који је нерадни дан, годишњег одмора ,
плаћање одсуства, војне вежбе и одазивање на
позив државног органа
Остали додаци и накнаде запосленима
Плате приправника које плаћа послодавац
Плате приправника које плаћа Национална
служба за запосљавање
Плате привремено запослених
Плате по основу судских пресуда
Накнада штете запосленом за неискоришћени
годишњи одмор
Остале накнаде штете запослном
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
ИСПЛАТА НАКНАДЕ ЗА ВРЕМЕ
ОДСУСТОВАЊА С ПОСЛА НА ТЕРЕТ ФОНДА
Породиљско боловање
Боловање преко 30 дана
Инвалидност рада другог степена
УКУПНО:

Обрачун сачинио

Потпис

Датум

1.Потврђујем да је плаћање по овом захтеву у складу са Одлуком о буџету општине Трстеник и тромесечним
планом извршења буџета, а пратећа документација је истинита, потпуна и рачунски тачна.
Датум

М.П.

Одговорно лице буџетског корисника

2. Одобрава плаћање
М.П.
(Одговорно лице за оверавање)

(Одговорно лице за одобравање)

21
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Број захтева

23.03.2015.године

датум:
ОБРАЗАЦ-ЗП
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ

(Назив директног-индиректног корисника буџетских средстава)
ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ СА ПРЕУЗЕТОМ ОБАВЕЗОМ
1.Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Трстеник за
у укупном износну од
динара.
Основ плаћања
Број и датум
документа

1

Документ
-предрачун
-рачун
-остало
2

3

глава

захтевамо исплату средстава

Шифра
Корисник

4

.годину, Раздео

5

Текући
рачун
корисника

6

Фунц.
Класификација

Извршење

Екон.
Класификација

7

8

Извор
Финансирања

9

Позиција

Износ

10

11

Рок за
плаћање

12

Јавна набавка
(Уговор или
основ
непокретања
ЈН)
13

2.Потврђујем да је плаћање по овом захтеву у складу са Одлуком о буџету општине Трстеник за
. годину, финансијским планом, тромесечном квотом потрошње, и
да су књиговодствена документа на основу којих се врши исплата потпуна, истинита, рачунски тачна и законита.
М.П.
(датум)
3.Одобрава се плаћање по овом захтеву

(Одговорно лице за оверавање)

(Одговорно лице за одобравање)

(Одговорно лице за оверавање)

(Одговорно лице за одобравање)

М.П.
(датум)

12
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Број захтева

23.03.2015.године

датум:

(Назив директног-индиректног корисника буџетских средстава)
ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ БЕЗ ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ
1.Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Трстеник за
у укупном износну од
динара.

.годину, Раздео

Основ плаћања
Број и датум
документа

1

Документ
-предрачун
-рачун
-остало
2

3

захтевамо исплату средстава

Шифра
Корисник

4

глава

5

Текући
рачун
корисника

6

Фунц.
Класификација

Екон.
Класификација

7

8

Извор
Финансирања

9

Позиција

Износ

10

11

2.Потврђујем да је плаћање по овом захтеву у складу са Одлуком о буџету општине Трстеник за
. годину, финансијским планом, троме
да су књиговодствена документа на основу којих се врши исплата потпуна, истинита, рачунски тачна и законита.
М.П.
(датум)
3.Одобрава се плаћање по овом захтеву

(Одговорно лице за оверавање)

(Одговорно лице за одобравање)

(Одговорно лице за оверавање)

(Одговорно лице за одобравање)

М.П.
(датум)
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Назив индиректног буџетског корисника __ _
Назив директног буџетског корисника_ _
_

_
_

_

_
_

_

23.03.2015.године

_
_

_
_

_
_

ОПШТИНА ТРСТЕНИК
-Одсек за финансије
ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ КЊИЖЕЊА
Опис:__
_ _
_
_ _
_
Датум извода:__ _
_ _
_
_
Број извода: _ _
_
_ _
_
Ред.бр.ставке извода:_ _
_ _
_ _
Број рачуна:
_ _
_ _
_ _
Раздео

Глава

Функционална
класификација

Економска
класификација

Опис

Извор
финансирања

Вредност
дуговања
У главној
књизи(+)

Потврђује се да су са усаглашавањем књижења сагласни:
Датум

Овлашћено лице
индиректног буџетског
корисника

Одговорно лице
Одсека за финансије

Шеф Одсека
за финансије
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_

На основу чл.9. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“,број:
54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/1
3-исправка,108/13,142/14) и члана 73.став
1.тача 5.Статута општине Трстеник, Одсек
за буџет, финансије и имовинско правне
послове,доноси:
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
СА ПОДРАЧУНА,ОДНОСНО ДРУГИХ
РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА
ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се
уређује начин коришћења новчаних
средстава са подрачуна, односно других
рачуна
директних
и
индиректних
корисника средстава буџета
општине Трстеник (у даљем тексту:
корисници
буџета),
укључених
у
консолидовани рачун трезора општине
Трстеник ( у даљем тексту КРТ општине
Трстеник).
Члан 2.
Корисници буџета могу имати
подрачуне на којима се воде средства за
редовно пословање, подрачуна на којима
се воде сопствени приходи и подрачуне на
којима се воде средства из других извора.
На подрачунима за редовно
пословање воде се новчана средства у
складу са Одлуком обуџету општине
Трстеник.
На
подрачунима
сопствених
прихода и подрачунима на којима се воде
средства из других извора воде се
средства корисника буџета која се
остварају у складу са законом. Новчана
средства са подрачуна за редовно
пословање не могу се преносити на
подрачуне
сопствених
прихода
и
подрачуне на којима се воде средства из
других извора корисника буџета општине
Трстеник.
Члан 3.

Сопствени приходи и средства из других
извора корисника буџета консолидују се
на нивоу КРТ општине Трстеник.
Ако се корисник буџета финансира из
буџета
различитих
нивоа
власти,
сопствени приходи и средства из других
извора тог корисника консолидују се на
нивоу трезора
према припадности директног корисника
буџетских средстава.
2
II
КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА

НОВЧАНИХ

Члан 4.
Одсек за буџет, финансије и имовинско
правне послове општине Трстеник (у
даљем тексту:Одсек) испоставља налоге
за плаћање Управи за трезор (у даљем
тексту: Трезор), на захтев директног
корисника буџета, за издатке за редовно
пословање корисника у оквиру одобрених
апропријација, усвојених финансијских
планова и на основу кварталних планова
потрошње, у складу са Одлуком о буџету
општине Трстеник за буџетску годину.
Одсек испоставља Трезору налоге за
трансфер средстава са рачуна извршења
буџета на подрачуне за редовно
пословање индиректних корисника буџета
општине Трстеник на
захтев индиректног корисника буџета
општине Трстеник, у оквиру одобрених
апропријација, усвојеним финансијским
планом и у складу са кварталним
плановима за извршење буџета.
Члан 5.
Корисници буџета општине Трстеник
достављају Трезору налоге за плаћање за
издатке са подрачуна сопствених прихода
и подрачуна на којима се воде средства из
других извора, у складу са одобреним
апропријацијама, усвојеним финансијским
плановима и на основу кварталних
планова потрошње укљученим у Одлуку о
буџету општине Трстеник за
буџетску годину.
III
УПРАВЉАЊЕ
НОВЧАНИМ
СРЕДСТВИМА НА КРТ-у ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК

Страна 26
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Члан 6.

Свим средствима на КРТ-у општине
Трстеник управља Одсек за буџет,
финансије и имовинско правне послове, у
циљу несметаног извршавања обавеза
утврђених Одлуком о буџету општине
Трстеник за буџетску годину.
Управљање средствима из става 1.овог
члана подрзумева планирање токова и
управљање примањима и издацима ради
ефикаснијег коришћења тих средстава.
Члан 7.
У циљу обезбеђивања средстава за
финансирање текуће ликвидности, буџет
општине Трстеник може привремено
позајмити средства са подрачуна за
редовно
пословање
индиректних
корисника општине Трстеник, преносом
средстава са рачуна за индиректне
позајмице. Висина позајмице из става 1.
овог члана може се вршити у износу који
не угрожава дневну ликвидност КРТа
општине Трстеник.
3

Члан 8.
Индиректни корисници буџета општине
Трстеник, по завршетку буџетске године,
подносе Трезору налог за пренос
неутрошених средстава у тој буџетској
години са подрачуна за редовно
пословање на рачун – Извршење буџета
општине Трстеник. Уколико корисници из
става 1. овог члана не изврше пренос
неутрошених средстава са
подрачуна за редовно пословање у тој
буџетској години, надлежни директни
корисници
обуставиће
достављање
захтева за пренос средстава за исту
намену на подрачуне индиректних
корисника док наведени не доставе
документацију о утрошку тих средстава
у целокупном износу из става 1.овог
члана,
у
складу
са
одобреним
апропријацијама.
Стање сопствених прихода и средстава из
других извора корисника буџета општине

23.03.2015.године

Трстеник евидентирано на крају буџетске
године преноси се као почетно стање ових
средстава на почетку наредне буџетске
године.
IV - ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 9.
Председник општине Трстеник може
новчана средства на КРТ-у општине
Трстеник, осим прихода за које је
посебним законом, односно локалним
прописима или међународним уговором
утврђена намена која ограничава употребу
тих средстава, инвестирати на домаћем
тржишту новца по каматној стопи која
није нижа од есконтне стопе Народне
банке Србије, и на начин који ризик по
пласирана средства своди на
најмању меру.
Члан 10.
Корисник буџета општине Трстеник може
са председником општине Трстеник
закључити
уговор
о
инвестирању
сопствених прихода које оствари у складу
са законом, на домаћем финансијском
тржишту
новца.
Корисник
буџета
општине Трстеник може инвестирати
сопствене
приходе
самостално,уз
предходно
прибављању
сагласност
председника
општине
Трстеник
.
Корисник буџета општине Трстеник
обавезан је да по извршеном инвестирању
сопствених прихода на начин из ст.1. и 2.
овог члана, о томе обавести Одсек, који ће
о томе обавестити Трезор.
Члан 11.
Када корисник буџета општине Трстеник
врши инвестирање сопствених прихода на
начин из члана 10.став 1. овог
Правилника,
подноси
председнику
општине Трстеник захтев за закључивање
уговора о инвестирању сопствених
прихода.
Уз захтев из става 1. овог члана, који се
подноси у форми предлога Уговора,
корисник буџета општине Трстеник
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наводи број подрачуна сопствених
прихода, износ средстава 4
који
жели
да
инвестира,
врсту
пласмана,као и услове под којима жели да
инвестира средства.
Захтев за закључивање уговора о
инвестирању
сопствених
прихода
корисника буџета општине Трстеник
предходно разматра Одсек за буџет,
финансије и имовинско правне послове
општине Трстеник и ако утврди да је
захтев основан, предлаже председнику
општине Трстеник да са корисником
буџета општине Трстеник закључи уговор
о инвестирању сопствених прихода, којим
се ближе уређује обавезе уговорних
страна и услови под којим ће се средства
инвестирати, а који не може бити
неповољнији од услова под којим то чини
председник општине Трстеник за средства
из члана 9. овог Правилника.
По закључењу уговора из става 3.
овог члана, корисник буџета општине
Трстеник врши пренос средстава са овог
подрачуна сопствених прихода, на
посебан подрачун у оквиру КРТ-а локалне
самоуправе Трстеник, ради инвестирања.
Инвестирање средстава на основу уговора
из става 3. овог члана пласирањем
средстава са КРТ-а општине Трстеник, у
име председника оштине Трстеник, врши
Одсек за буџет, финансије и имовинско
правне послове општине Трстеник.
Приходи од инвестирања уплаћују се на
посебан рачун у оквиру КРТ-а општине
Трстеник, одакле се распоређују на
одговарајући
подрачун
сопствених
прихода корисника буџета општине
Трстеник. По истеку рока инвестирања,
инвестирана средства уплаћују се на
посебан
подрачун
КРТа
општине
Трстеник из става 4. овог члана, одакле се
враћају на подрачун сопствених прихода
корисника буџета општине Трстеник.
Члан 12.
У случају да самостално инвестира
сопствене приходе, корисник буџета
општине

23.03.2015.године

Трстеник подноси председнику општине
Трстеник захтев за давање сагласности за
самостално
инвестирање
сопствених
прихода, у коме наводи број подрачуна
сопствених прихода, врсту пласмана,
износ и услове под којима жели да
пласира средства , назив банке и начин
накоји је изабрана.
Захтев за давање сагласности за
самостално
инвестирање
сопствених
прихода корисника буџета општине
Трстеник претходно разматра Одсек за
буџет, финансије и имовинско правне
послове и ако утврди да је исти основан,
односно ако утврди да ће средства бити
пласирана по каматној стопи која није
нижа од есконтне стопе Народне Банке
Србије и на начин који ризик по
пласирана средства своди на најмању
меру, предлаже председнику општине
Трстеник да кориснику буџета локалне
самоуправе Трстеник да сагласност за
самостално
инвестирање
сопствених
прихода. Сагласност из става 2. овог члана
доставља се подносиоцу захтева у року од
десет дана од дана пријема захтева.
По добијању сагласности из става 2. овог
члана корисник буџета општине Трстеник
врши инвестирање сопствених прихода у
складу са одобреним захтевом.
Члан 13.
Индиректни корисник буџета општине
Трстеник дужан је да месечно извештава
Одсек за буџет, финансије и имовинско
правне послове општине Трстеник о
инвестирању 5 сопствених прихода, до
другог у месецу за предходни месец,
подношењем Обрасца ИС- број 1 и
образац ИС–број 2 који су саставни део
овог Правилника.
V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.

Одсек за буџет, финансије и имовинско
правне послове дужан је да води
евиденцију података, писаних извештаја и
електронских података, који се односе на
финансијске
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активности и задатке, за себе и
индиректне кориснике буџета општине
Трстеник.
Члан 15.

Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења и биће објављен у
Службеном листу општине Трстеник.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о начину
коришћења средстава са подрачуна,
односно других рачуна консолидованог
рачуна трезора општине Трстеник и о
начину извештавања о инвестирању
средстава корисника буџета бр.40867/2007-02 од 15.09.2007.године.
Датум: 03.02.2015.године
Број: 40-89/2015-05
Шеф одсека,
Ивана Миладиновић, дипл.екон.

23.03.2015.године
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Образац ИС – брпј 1
Извештај о инвестирању сопствених прихода
корисника буџета општине Трстеник по уговору
ЈБКБС
НАЗИВ
БРОЈ ПОДРАЧУНА
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ИЗВЕШТАЈ П САМПСТАЛНПМ ИНВЕСТИРАОУ СППСТВЕНИХ ПРИХПДА
КПРИСНИКА БУЧЕТА ППШТИНЕ ТРСТЕНИК ПП УГПВПРУ
ЗА МЕСЕЦ 20 ГПДИНЕ
Р.брпј

щифра

Врста
пласмана

Ппшетнп
стаое
пласмана
у месецу

Пласирана
средства у
тпку месеца

Ппвраћај
пласираних
средстава у
тпку месеца

Стаое
пласмана
ппследоег
дана у месецу

ппис

1

2

3

4

5

6

7

8

1

210

2

211

3

212

4

213

5

214

6

215

7

219

Пласмани
банкамадеппзити
пп виђеоу
Интерни
пласмани
Пласмани
другим
трезприма
Пласмани
банкамапрпшени
деппзити
Пласманиппзајмице
бучету
Пласмани у
хартије пд
вреднпсти
Остали
пласмани
Укупнп

8
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Образац ИС – брпј 1
Извештај о инвестирању сопствених прихода
корисника буџета општине Трстеник по уговору
ЈБКБС
НАЗИВ
БРОЈ ПОДРАЧУНА
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ИЗВЕШТАЈ П САМПСТАЛНПМ ИНВЕСТИРАОУ СППСТВЕНИХ ПРИХПДА
КПРИСНИКА БУЧЕТА ППШТИНЕ ТРСТЕНИК ПП УГПВПРУ
ЗА МЕСЕЦ 20 ГПДИНЕ
Р.брпј

щифра

Врста
пласмана

Ппшетнп
стаое
пласмана
у месецу

Пласирана
средства у
тпку месеца

Ппвраћај
пласираних
средстава у
тпку месеца

Стаое
пласмана
ппследоег
дана у месецу

ппис

1

2

3

4

5

6

7

8

1

210

2

211

3

212

4

213

5

214

6

215

7

219

Пласмани
банкамадеппзити
пп виђеоу
Интерни
пласмани
Пласмани
другим
трезприма
Пласмани
банкамапрпшени
деппзити
Пласманиппзајмице
бучету
Пласмани у
хартије пд
вреднпсти
Остали
пласмани
Укупнп

8
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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 33. и 35. Закона о
јавном дугу („Сл.гласник РС“, бр.61/05),
члана
40.
Статута
општине
Трстеник(„Сл.лист општине Трстеник“
бр.7/08,10/08 и 5/10) и Сагласности
Министарства финансија – Управе за
јавни дуг број 401-336/2015-001 од
11.02.2015. године, Скупштина општине
Трстеник,
на
седници
одржаној
20.03.2015. године, доноси
ОДЛУКУ О ЗАДУЖИВАЊУ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕФИЦИТА ТЕКУЋЕ
ЛИКВИДНОСТИ

I – Даје се сагласност за куповину
имовине ЈКП „Стопања“ из Стопање – у
стечају.
II – Ставља се ван снаге Решење о
давању сагласности на Одлуку надзорног
одбора ЈКСП „Комстан“ Трстеник коју је
донела Скупштина општине Трстеник
број 02-125/2013-01 од 29.11.2013.године.
III – Ова Одлука ступа на снагу
даном објављивања у „Службеном листу
општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

I – Задужује се Буџет општине
Трстеник у износу од 10.000.000,00 динара,
код пословне банке, за финансирање
дефицита текуће ликвидности.
II – Рок
31.12.2015.године.

отплате

кредита

је

III – Овлашћује се председник
општине Трстеник да по спроведеном
поступку јавне набавке изабере најповољнију
пословну банку која ће кредитирати локалну
самоуправу.
IV – Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
листу општине Трстеник.

Број: 022-17/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић
На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
број 129/2007 и 83/2014) и члана 40.
Статута
општине
Трстеник'',
број
7/2008.........5/2013), Скупштина општине
Трстеник на седници одржаној дана
20.03.2015.године, донела је следећу
О Д Л У К У

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-16/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић
На основу члана 40. Статута општине
Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, бр.
7/08, 10/08, 3710, 6/12, 1/13, 5/13) на предлог
Општинског већа, Скупштина општине
Трстеник на седници од 20.03.2015.године,
донела је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
КУПОВИНУ ИМОВИНЕ ЈКП „СТОПАЊА“
ИЗ СТОПАЊЕ – У СТЕЧАЈУ

I – Покреће се поступак припајања
ЈКП ''Почековина''-Почековина ЈКСП
''Комстан''-Трстеник
уз
истовремени
престанак ЈКП ''Почековина'' , као правног
субјекта.
II – Активности на спровођењу
статусне промене спајања уз припајање у
складу са Законом о привредним
друштвима, Законом о регистрацији
привредних субјеката и Законом о јавним
предузећима, обавиће надлежне службе
наведених
јавних
предузећа
уз
кординацију Општинског већа општине
Трстеник.
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III – Доношењем ове Одлуке
престаје да важи Закључак број 355198/2010-03 од 31.08.2010.године.
IV
–
Одлуку
објавити
''Службеном листу општине Трстеник''.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број:022-14/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,

Милић Павловић,маш.инг.

23.03.2015.године

Припремање земљишта обухвата истражне
радове, израду геодетских, геолошких и
других подлога, израду планске и техничке
документације, програма за уређивање
грађевинског
земљишта,
расељавање,
уклањање објеката, санирање терена и друге
радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу
објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се
према
средњорочним
и
годишњим
програмима уређивања.
Члан 3

На основу чланa 97. став 7. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука
УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 40. Статута
општине Трстеник („Службени лист општине
Трстеник“ број 7/08,10/08,5/10,6/12,1/13 и
5/13), Скупштина општине Трстеник на
седници одржаној 20.03.2015.године , донела
је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА
УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком прописује се поступак
обрачуна и наплате доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, зоне и врсте намена
објеката, износи коефицијената зоне и намене,
критеријуми, износ и поступак умањивања
доприноса, посебна умањења за недостајућу
инфраструктуру и услови и начин обрачуна
умањења за трошкове инфраструктурног
опремања средствима инвеститора као и друга
питања од значаја за обрачун и наплату
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта.
Члан 2
Уређивање грађевинског земљишта обухвата
његово припремање и опремање.

Допринос
за
уређивање
грађевинског
земљишта плаћа инвеститор.
Послове у области уређивања грађевинског
земљишта обавља Дирекција за планирање и
изградњу Трстеник ЈП (у даљем тексту:
Дирекција)
Средства добијена од накнаде за уређивање
грађевинског земљишта користе се за
уређивање и прибављање грађевинског
земљишта и за изградњу и одржавање
објеката комуналне инфраструктуре.
Уређивање грађевинског земљишта врши се
према
средњорочним
и
годишњим
програмима
уређивања
који
доноси
Скупштина општине Трстеник на предлог
Дирекције.
Средства добијена од доприноса за уређивање
грађевинског земљишта користе се за
уређивање
(припремање
и
опремање)грађевинског
земљишта,
прибављање грађевинског земљишта у јавну
својину, и за изградњу и одржавање објеката
комуналне инфраструктуре.
II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 4
Износ доприноса се утврђује решењем о
издавању грађевинске дозволе, а на основу
обрачуна доприноса који врши надлежни
орган јединице локалне самоуправе
или
предузеће из члана 94. ст. 2 Закона о
планирању и изградњи (Дирекција).
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Висина доприноса за уређивање грађевинског
земљишта за изградњу објекта обрачунава се
тако што се просечна цена квадратног метра
станова новоградње ( према члану 97 Закона )
помножи са укупном нето површином објекта
који је предмет градње, израженом у м² и са
коефицијентом зоне и коефицијентом намене
објекта утврђеним овом Одлуком.
Члан 5
Грађевинско земљиште потпуно комунално
опремљено за грађење је земљиште на коме је
изграђен приступни пут са тротоаром и
јавном расветом, водоводна и канализациона
мрежа.
Накнада
за
уређивање
грађевинског
земљишта
не
обухвата
трошкове
електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ
мреже и објеката, кабловски дистрибутивни
систем, мрежу и објекте топлификације и
гасификације, које инвеститор посебно
уговара са надлежним јавним предузећима.

23.03.2015.године

Циганског потока и Циганским потоком до
Западне Мораве.
Изузима се површина предвиђена у екстра
зони.
3. II зона
Граница иде од новог моста десном обалом
Западне Мораве до источне границе старог
ГП-а Трстеник,источном границом старог ГПа а до јужне границе ДУП-а насеља “Трстеник
II“ до улице Доситејеве, улицом Доситејевом
до јужне границе ДУП-а комплекса ИXП
“Прва петолетка“ (надвожњак), затим јужном
границом ДУП-а комплекса до Циганског
потока,Циганским потоком до железничке
пруге,железничком пругом до краја улице
Св.Саве, Улицом Св.Саве до улице Кнегиње
Милице,од улице Кнегиње Милице улицом
Радничком
до
отвореног
канала
за
наводњавање, каналом за наводњавање до
улице Сретена Аџића и Улицом Сретена
Аџића до новог моста на Западној Морави.
4. III зона

а ) ЗОНЕ
Члан 6
За утврђивање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта одређују се следеће
зоне, и то:
1.Екстра зона
-Ул. Цара Душана од ул. Обилећеве до ул.
Кнегиње Милице;
-Ул. Кнегиње Милице од ул. Цара Душана до
ул. Ж.Апостоловића
-Ул. Вука Караџића од ул. Кнегиње Милице
до ул. Св.Саве;
-Ул.Кнегиње Милице од ул. Цара Лазара до
ул. Д.Максића;
2. I зона
Граница иде десном обалом Западне Мораве
од Циганског потока до новог моста,од новог
моста Улицом Сретена Аџића до канала за
наводњавање,каналом за наводњавање до
Радничке улице,осовином улице Радничке до
улице Кнегиње Милице, улицом Св.Саве до
железничке пруге,железничком пругом до

Граница иде од тромеђе старог ГП-а
Трстеник,ДУП-а насеља “Трстеник II“ и ДУПа насеља “Чаири“ југоисточном границом
старог
ГП-а
Трстеник
до
Чаирске
улице,Чаирском улицом до јужне границе
ДУП-а комплекса ИXП“Прва петолетка“
(пункт
за
одржавање
путева),јужном
границом ДУП-а комплекса “Прва петолетка“
на исток до Доситејеве улице,затим
Доситејевом улицом на југ до јужне границе
ДУП-а насеља “Трстеник II“ до тромеђе
старог ГП-а Трстеник.
Такође,ова зона обухвата и простор у
Грабовцу,и то од старог моста на Западној
Морави Љубостињском улицом до јаза, затим
јазом до северне границе школског дворишта
у Грабовцу,северном границом школског
дворишта
до
Љубостињске
реке,Љубостињском реком на југ до пешачког
моста на реци,затим граница скреће на исток
осовином пута – кат.парцела бр. 640 до
раскрснице улица Љубостињске и Часлава
Анђелковића (државни пут II реда бр. 159 и
бивши регионални пут број 219),од наведене
раскрснице
осовином
улице
Часлава
Анђелковића до раскрснице са улицом
Сретена Аџића,осовином улице Сретена
Аџића до новог моста,затим граница наставља
на запад левом обалом Западне Мораве до
старог моста.
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Трећа зона обухвата и простор са северне
стране државног пута Iа реда бр. 4 од
Циганског
потока
до
Џамског
потока,Џамским потоком до железничке
пруге,железничком пругом на исток до
Циганског потока и Циганским потоком на југ
до државног пута Iа реда бр. 4
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Објекти који нису наведени у ставу 1 овог
члана, уподобиће се најсличнијој наведеној
намени.
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ
За обрачунавање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта одређују се следећи
коефицијенти:

5. IV зона
Члан 8
Обухвата сав остали простор на подручју ГПа који није обухваћен I,II и III зоном.
Простор поред општинских путева и
државних путева I и II реда на ван градским
деоницама чије су парцеле намењена за
изградњу комерцијалних објеката.
б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА
Члан 7

Коефицијент за зону (Куз):

Урбанистичка зона Коефицијент
Екстра зона
0,100
Прва зона
0,075
Друга зона
0,060
Трећа зона
0,030
Четврта зона
0,025

Намене објеката за које се плаћа допринос су:
- стамбена: индивидуални и колективни
стамбени објекти, стамбени простор у
стамбено - пословним објектима, и пратећи
гаражни простор у стамбеним и стамбено пословним објектима;
- комерцијална: трговинске објекте, пословне
објекте и канцеларије, пословно-стамбене
апартмане,
мењачнице,
кладионице,
коцкарнице, видео клубове, гараже као
засебне комерцијалне објекте, хотеле,
угоститељске објекте, бензинске пумпе, као и
друге објекте комерцијалног и услужног
карактера
- јавна: објекти јавне намене који могу бити у
свим облицима својине (болнице, домови
здравља, домови за старе, објекти образовања,
затворени спортски и рекреативни објекти,
објекти културе, саобраћајни терминали,
поште и други објекти) и објекти - простори
традиционалних цркава и традиционалних
верских заједница у смислу Закона о црквама
и верским заједницама ("Службени гласник
РС", број 36/2006)
- остала: магацинско-дистрибутивни простор,
стоваришта, пијаце, пољопривредни објекти,
економски објекти, гаражни простор у свим
наведеним
објектима, помоћни објекти,
отворени паркинзи.

Коефицијент за намену (Кн):
Намена објекта
Стамбена
колективна
индивидуална

Коефицијент
1,00
0,60

Комерцијална
Јавна
Остала

1,30
0,80
0,55

Коефицијенти комуналне опремљености
(Кко): У случају опремљености грађевинског
земљишта
приступним
путем,
канализационом и водоводном мрежом,
тротоаром и јавном расветом, коефицијент
комуналне опремљености је 1.
Члан 9
Уколико је земљиште непотпуно опремљено
комуналном инфраструктуром, допринос
обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке
(Цукупна) умањује се за одређени проценат, у
складу са следећом табелом:
Недостајућа комунална
инфраструктура
приступни пут
канализациона мрежа
водоводна мрежа

Проценат
умањења
30
10
10
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тротоар
јавна расвета

5
5

Члан 10
Обрачун
доприноса
за
уређивање
грађевинског земљишта врши се на захтев
инвеститора из члана 3. ове Одлуке, а на
основу достављене урбанистичко - техничке
документације,
односно
правоснажних
локацијских услова, извода из пројекта за
грађевинску дозволу, сепарата пројекта за
грађевинску дозволу која се мења, пројекта
изведеног стања и др. документације
прописане важећим Законом о планирању и
изградњи и подзаконским актима.
Члан 11
Допринос
за
уређивање
грађевинског
земљишта не обрачунава се за објекте јавне
намене у јавној својини, објекте комуналне и
друге
инфраструктуре,
производне
и
складишне објекте, подземне етаже објеката
високоградње
(простор
намењен
за
гаражирање
возила,
подстанице,
трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим
за делове подземне етаже које се користе за
комерцијалне делатности, отворена дечија
игралишта, отворене спортске терене и
атлетске стазе.
Члан 12
Уколико се мења намена објекта, односно
дела објекта у другу намену објекта за коју је
прописан већи износ доприноса, инвеститор је
у обавези да плати разлику доприноса за
другу (нову) намену објекта за коју је
прописан већи износ доприноса.
Члан 13
Уколико у току изградње настану измене у
односу на грађевинску дозволу и инвеститор
изгради већу површину обавезан је да достави
нови пројекат за грађевинску дозволу,
односно сепарат за грађевинску дозволу на
основу којих ће се сачинити обрачун
доприноса за разлику у површини, који ће
бити саставни део измењеног решења о
грађевинској дозволи.
Члан 14
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Инвеститор који уклања постојећи објекат
који је изграђен у складу са законом, у циљу
изградње новог објекта на истој локацији
плаћа допринос за уређивање грађевинског
земљишта само за разлику у броју квадрата
корисне површине између објекта који
планира да изгради и објекта који се уклања.
Легалност и површина објекта из става 1 овог
члана доказује се: изводом из земљишних
књига,
односно
изводом
из
Листа
непокретности; грађевинском и употребном
дозволом или актом надлежне службе да је
објекат грађен у периоду када за његову
изградњу није било потребно издавање
грађевинске дозволе. Уколико наведене
исправе не садрже податке о површини
објекта, иста се утврђује на основу акта
надлежне
службе,
или
техничке
документације
која
је
саставни
део
грађевинске дозволе, копије плана или увиђаја
на лицу места од стране овлашћеног лица
Општинске управе односно ЈП Дирекције.
Члан 14a
Висина доприноса за изградњу објеката
привременог карактера на јавним и другим
површинама, а за које се издаје грађевинска
дозвола, утврђује се у износу који је 40% од
обрачунатог доприноса у складу са чланом 4.
став 2 ове Одлуке.
Члан 14б
Инвеститори који граде, дограђују или
надграђују стамбене и стамбено-пословне
објекте дужни су да на грађевинској парцели
(у објекту или на парцели) изграде паркинг
простор, по принципу једно паркинг место на
један стан, односно једно паркинг место по
локалу до 70 м2 пословног простора, а у
случају веће површине пословног простора,
по једно паркинг место до сваких наредних 30
м2 пословног простора, а за остале намене у
складу са урбанистичким планом, односно
нормативима за одређену врсту објеката.
Члан 14в
Инвеститори који на већ уређеној локацији не
могу да обезбеде потребан број паркинг места
(ПМ), (доградња, реконструкција, промена
намене постојећег простора, реконструкција и
доградња објеката у пешачким зонама и на
грађевинским парцелама на којима је планом
предвиђена заузетост парцеле већа од 80%,
као и другим случајевима који се не могу
предвидети код издавања локацијских услова
– ради обезбеђења и заштите суседних
објеката, јавних површина, комуналне
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инфраструктуре, саобраћајница и водотока и
сл.) дужни су да за свако недостајуће паркинг
место плате износ утврђен у табели.
НАКНАДА ЗА НЕДОСТАЈУЋА ПАРКИНГ МЕСТА
(бод*/ПМ)
Е

I

II

III

IV

500

400

300

200

100

* Вредност бода је динарска противвредност
средњег курса 1 еура ибјављеног од стране
НБС на дан плаћања.
Утврђени износ накнаде јавни је приход
буџета општине Трстеник и обрачунаваће се и
плаћати од стране инвеститора као допринос
за уређивање грађевинског земљишта.
Средства остварена по овом основу
усмеравају се Програмом уређивања
грађевинског земљишта за изградњу и
уређење јавних паркинга и гаража.
Члан 14г
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У случају плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта на рате, инвеститор је
дужан да као средство обезбеђења плаћања
достави:
1. неопозиву
банкарску
гаранцију,
наплативу на први позив, без
приговора која гласи на укупан износ
недоспелих рата и која је издата на рок
који мора бити дужи три месеца од
дана доспећа последње рате или
2. успостави хипотеку на објекту који
вреди најмање 30% више од укупног
износа недоспелих рата у корист
јединице локалне самоуправе.
У случају плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта на рате за изградњу
објеката чија укупна бруто развијена
грађевинска површина не прелази 200м² и
који не садржи више од две стамбене
јединице, из става
5. овог члана, не
достављају се средства обезбеђења.

Одредбе чланова 14б и 14в односе се и на
објекте изграђене или дограђене без
грађевинске
дозволе
(у
поступку
легализације).

Право на умањење од 30% има и инвеститор
који плаћање врши у ратама у случају
једнократног плаћања преосталих недоспелих
рата.
Члан 16

III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Инвеститор је дужан да изврши уплату
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у целости, односно ако плаћа на
рате да уплати прву рату и достави средства
обезбеђења, најкасније до подношења пријаве.

Члан 15
Допринос
за
уређивање
грађевинског
земљишта може се платити једнократно у
целости или на рате.
Инвеститор
допринос
за
уређивање
грађевинског земљишта може платити на
следећи начин:
једнократно у целости са умањењем у
износу од 30% или
- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на
месечном нивоу, са индексом потрошачких
цена према подацима Републичког завода за
статистику.
У случају плаћања на рате, инвеститори на
дан закључења уговора плаћају прву рату у
висини 20% од обрачунате накнаде.

Уколико инвеститор не измири доспели износ
доприноса у прописаном року, наплата ће се
извршити принудним путем у поступку
прописаном важећим Законом о пореском
систему и пореској администрацији.
У случају да инвеститор касни више од 5 (пет)
дана са уплатом доспеле рате, Дирекција је
дужна да инвеститору достави писмену
опомену по којој је он дужан да поступи у
року од 5 (пет) дана од пријема опомене.
Уколико инвеститор ни у овом року не уплати
доспелу рату, Дирекција ће наплатити своје
потраживање
активирањем
банкарске
гаранције.
Трошкови принудне наплате падају на терет
инвеститора.
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IV
УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ
МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ
КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА

Члан 17
Грађевинско земљиште које није уређено у
смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату
планског документа на основу кога се могу
издати
локацијски
услови,
односно
грађевинска дозвола, може се припремити,
односно опремити и средствима физичких или
правних лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор
објекта који се гради на неуређеном
грађевинском земљишту подноси Дирекцији
предлог о финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању лице из става 2.
овог члана прилаже/доставља:
- правоснажне локацијске услове
- доказ о решеним имовинско – правним
односима за парцелу на којој намерава да
гради објекта
- копија плана за парцеле
- предлог динамике и рокова изградње
Члан 18
Дирекција након разматрања предлога лица из
става 2. члана 17. ове Одлуке и достављене
документације,
припрема
Елаборат
о
заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта и предлог уговора о
заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта
Елаборат из става 1. овог члана садржи:
податке о локацији односно зони,
податке из урбанистичког плана и
техничке
услове
за
изградњу
недостајуће инфраструктуре,
- податке из програма уређивања
грађевинског земљишта,
- границе локације која се опрема са
пописом катастарских парцела,
- динамику и рок изградње комуналне
инфраструктуре,
- обавезу Дирекције да обезбеди
стручни надзор у току извођења радова
-

23.03.2015.године

- одређивање учешћа сваке уговорне
стране у обезбеђивању, односно финансирању
израде техничке документације и стручне
контроле техничке документације, извођењу
радова и избору извођача радова, као и других
трошкова у вези са опремањем грађевинског
земљишта, укључујући висину и рокове
обезбеђивања финансијских и других
средстава;
- одређивање објеката који се граде и који
ће прећи у својину јединице локалне
самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става
1. овог члана у финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта
који ће бити умањен за износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта;
- средства обезбеђења испуњења обавеза
уговорних страна.
Члан 19
На основу елабората из члана 18. ове Одлуке
закључује се Уговор о заједничком
припремању, односно опремању грађевинског
земљишта између лица из става 2. члана 17.
ове Одлуке и Дирекције
Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:
- податке о локацији, односно зони у којој се
планира опремања грађевинског земљишта;
- податке из планског документа и техничке
услове за изградњу;
податке
из
програма
уређивања
грађевинског земљишта;
- границе локације која се припрема, односно
опрема са пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње;
- обавезу Дирекције да обезбеди стручни
надзор у току извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у
обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле
техничке документације, извођењу радова и
избору извођача радова, као и других
трошкова у вези са опремањем грађевинског
земљишта, укључујући висину и рокове
обезбеђивања
финансијских
и
других
средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће
прећи у својину јединице локалне самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1.
овог члана у финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта за
који ће бити умањен износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта
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- вредност земљишта које инвеститор уступа
јединици локалне самоуправе за изградњу
инфраструктурних објеката
- средства обезбеђења за испуњење обавеза
уговорних страна.

VI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 20

Инвеститори који су са јединицом локалне
самоуправе закључили уговор о накнади за
уређивање
грађевинског
земљишта
за
изградњу објеката, по раније важећим
законима и општим актима јединице локалне
самоуправе, по којима накнада није плаћена у
целости, имају право на закључивање анекса
уговора и обрачун доприноса у складу са овом
Одлуком.
Члан 21
Инвеститори који су закључили уговоре са
Дирекцијом о регулисању накнаде за
уређивање грађевинског земљишта или исте
закључе до 01.03.2015. године у обавези су да
плаћају накнаду за уређивање грађевинског
земљишта у свему у складу са закљученим
уговором.
Члан 22
Одредбе ове Одлуке
01.03.2015. године.

примењују

се

од

Од 01.03.2015. године престају да важe
одредбе Одлуке о накнади за уређивање
грађевинског земљишта («Службени лист
општине Трстеник» бр. 3/2013).
Члан 23
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине
Трстеник».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 022-18/2015-01
ПРЕДСЕДНИК
Милић Павловић

СО-е,

23.03.2015.године

На основу члана 4., 5 и 6 Закона о
финансирању
политичких
странака
(“Сл.гласник РС“,бр.43/11 и 123/14), члана
40.Статута општине Трстеник (“Сл.лист
општине Трстеник“, бр.7/08...5/13), на предлог
Општинског
већа
општине
Трстеник,
Скупштина општина Трстеник на седници
оржаној дана 20.03.2015.године, донела је
ОДЛУКУ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА
РАД ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
ОДБОРНИКА И ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Одлуком о обезбеђивању услова за рад
политичких
странака,
одборника
и
одборничких група
Скупштине општине
Трстеник уређује се:
-критеријум и начин обезбеђења услова за рад
одборника, одборничких група, односно
политичких странака, коалиција странака или
група грађана чији су одборници добили
мандате у Скупштини општине Трстеник
-право на ангажовање техничког секретара за
потребе одборничких група (у даљем тексту:
технички секретар), на терет средстава буџета
општине Трстеник
-право одборника Скупштине општине
Трстеник на накнаду за обављање одборничке
дужности.
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ПРОСТОРА
ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

ЗА

РАД

Члан 2.
Право на обезбеђење простора за рад има
одборничка група, односно политичка
странка, коалиција странака или група
грађана, који имају одборничку групу, чији су
одборници добили мандате у Скупштини
општине Трстеник (у даљем тексту политички
субјект).
Простор за рад политичког субјекта,
обезбеђује општина Трстеник у зависности од
расположивог и адекватног пословног
простора.
Простор за рад политичког субјекта
обезбеђује се из расположивог пословног
простора над којим је носилац права
коришћења
односно
својине
општина
Трстеник.
Уколико општина Трстеник не располаже
пословним простором из става 3. овог члана
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дужна је да политичком субјекту омогући
адекватан простор и сноси трошкове закупа.
Политичким субјектима који су користили
одговарајући
пословни простор на дан
доношења ове Одлуке, исти се даје на
коришћење у складу са овом Одлуком.
Политички субјект право из става 1.овог
члана, остварује док испуњава услове у
складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 3.
Политички субјект који остварује право из
члана 2. Ове Одлуке подноси захтев
Општинском већу, које својим актом утврђује
који политички субјект испуњава услов из
члана 2.став 1.ове Одлуке и о томе доноси
одговарајућу одлуку.
Члан 4.
Одлука о додељивању пословног простора
политичком субјекту садржи:
-назив политичког субјекта
-ближе дефинисање пословног простора
(адреса и назив власника односно корисника
простора.)
-обавезу закључења уговора (са битним
елементима) о међусобним правима и
обавезама, у року од петнаест дана од дана
ступања на снагу одлуке.
Члан 5.
Политичком субјекту
коме се обезбеди
пословни простор за рад, општина Трстеник
сноси
трошкове
комуналних
услуга
(електрична енергија, грејање и вода), осим
трошкова телефона које политичка странка
сама плаћа.
Члан 6.
Политички субјект из члана 4. ове Одлуке
закључиће са општином Трстеник уговор о
регулисању међусобних права и обавеза.
АНГАЖОВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА

Члан 7.
Одборничке групе имају право на ангажовање
техничког секретара одборничке групе.
Право на ангажовање техничког секретара
остварује се даном образовања одборничке
групе и траје до дана постојања одборничке
групе, односно до краја мандата одборничког
сазива.
Члан 8.
Технички секретар се ангажује уговором на
одређени временски период, док постоји
потреба одборничке групе, а најдуже до
периода утврђеног чланом 7.став 2. ове
Одлуке.

23.03.2015.године

Уговор из става 1.овог члана, закључује се
између Председника Скупштине општине
Трстеник и лица које се ангажује.
Члан 9.
Технички секретар се ангажује за обављање
следећих послова:
-преузимања и доставе матерјала за седнице
Скупштине или седнице одбора, обавештења,
позива и других аката или докумената
одборницима који чине одборничку групу за
чије потребе је ангажован, као и другим
лицима ангажованим на предлог политичког
субјекта у одборима, комисијама или другим
радним телима Скупштине општине.
-пружање стручне, оперативне техничке и
друге помоћи одборницима и одборничкој
групи у вршењу послова из делокруга
надлежности одборника или одборничке
групе.
Члан 10.
За обављање послова из члана 9.ове Одлуке,
техничком секретару припада накнада за рад,
односно ангажовање у висини од 20.000,00
динара нето, са припадајућим порезима и
доприносима
месечно,
почев
од
01.01.2015.године.
Средства на накнаду из става 1. овог члана са
припадајућим порезима и доприносима,
обезбеђују се у буџету општине Трстеник.
Члан 11.
Овлашћено лице политичког субјекта,
Председнику Скупштине општине Трстеник
подноси захтев за закључење уговора о
ангажовању
техничког
секретара
са
неопходним подацима за закључење уговора.
Члан 12.
Секретар Скупштине општине Трстеник води
евиденцију
о:одборничким
групама,
закљученим
уговорима
са
техничким
секретарима и евидентира све промене везане
за одборничку групу, односно ангажовање
техничких секретара.
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НАКНАДЕ И ДРУГИХ ПРАВА
ОДБОРНИКА

Члан 13.
Под накнадом у смислу одредаба ове Одлуке,
подразумева се новчана накнада за обављање
послова из делокруга рада одборника.
Члан 14.
Право на накнаду из претходног члана ове
Одлуке,оборник
има почев од
дана
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потврђивања
и
траје
до
престанка
одборничког мандата.
Члан 15 .
Средства за исплату накнаде из члана ове
Одлуке, обезбеђују се у буџету општине
Трстеник.
Члан 16 .
Председник
и
заменик
председника
Скупштине општине Трстеник, немају право
на новчану накнаду за обављање послова из
делокруга рада одборника, уколико су на
сталном раду, као ни уколико по престанку
функције остварују право на плату коју су
имали док су били на функцији, све док су на
сталном раду, односно док остварују права по
престанку функције.
Члан 17.
Одборнику
припада право
на новчану
накнаду и то:
-5.000,00
динара
нето,
у
месечном
износу,почев од 01.01.2015.године и
-2.500,00 динара по присутности седници
Скупштине општине.
Члан 18.
Присуство седници Скупштине општине
утврђује се на основу евиденције присутности
које својеручно потписује одборник.
Председник Скупштине у сарадњи са
стручном службом за послове Скупштине
општине Трстеник, уређује и организује
поступак евидентирања одборника.
Евиденција из става 2.овог члана Одлуке
доставља се Секретару Скупштине општине
који је прослеђује Одсеку за буџет финансије
и имовинско-правне послове Општинске
управе општине Трстеник на основу које се
утврђује право и висина накнаде одборника.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Обавезује се Секретар Скупштине општине
Трстеник да даном ступања на снагу ове
Одлуке раскине уговоре о ангажовању
техничких секретара , како би се створили
услови за закључење уговора у складу са
одредбама ове Одлуке.
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у “Службеном листу општине
Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-19/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е
Милић Павловић

23.03.2015.године

На основу члана 2. став 3. тачка 5.,
члана 3. став 1. тачка 5.,члана 9. Закона о
комуналним делатностима („Сл.лист РС“, бр.
88/11), члана 7. Закона превозу у друмском
саобраћају
(„Сл.гласник
РС“,
бр.46/95.....31/11), члана 20. став 1. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/07 и 88/14-др.закон), члана 40.
став 1. тачка 5. Статута општине Трстеник
(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 7/08....5/13)
и Одлуке о поверавању обављања јавног
линијског градског и приградског превоза
путника на територији општине Трстенк број
344-25/2010-01 од 26.04.2010.године („Сл.лист
општине Трстеник“, бр. 1а/2010), на предлог
Општинског већа, Скупштина општине
Трстеник је на седници одржаној дана
20.03.2015.године, донела
ОДЛУКУ

о давању сагласности на привремено
продужење уговора о поверавању и начину
обављања јавног линијског превоза на
територији општине Трстеник и уговора о
превозу ученика, студената и запослених
код директних и индиректних корисника
буџетских средстава на територији
општине Трстеник
Члан 1.
Предмет ове Одлуке је давање сагаласности
на привремено продужење обављања јавног
линијског превоза на територији општине
Трстеник.
Члан 2.
Даје се сагласност председнику
општине
Трстеник
за
потписивање
привременог
продужење
уговора
о
поверавању и начину обављања јавног
линијског превоза на територији општине
Трстеник
број
40-450/2010-02
од
21.05.2010.године и уговора о превозу
ученика, студената и запослених код
директних
и
индиректних
корисника
буџетских средстава на територији општине
Трстеник,
број
40-451/2010-02
од
21.05.2010.године,
са
„Југопревозом
Крушевац“ А.Д.Крушевац, до избора јавног
партнера у складу са Законом о јавно
приватном партнерству и концесијама.
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Члан 3.
Саставни део ове Одлуке чини анекс
уговора о поверавању и начину обављања
јавног линијског превоза на територији
општине Трстеник, број 40-450/2010-02 од
21.05.2010.године и анекс уговора о превозу
ученика, студената и запослених код
директних
и
индиректних
корисника
буџетских средстава на територији општине
Трстеник,
број
40-451/2010-02
од
21.05.2010.године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 022-20/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић

На основу члана 67. и 104. Закона о
туризму („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009,
88/2010, 99/2011 и 93/2012) 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 одржаној 20.03.2015.године, донела
је
О Д Л У К У
О измени одлуке о увођењу и висини
боравишне таксе на подручју
општине Трстеник
Члан 1.
У Одлуци о увођењу и висини
боравишне таксе на подручју општине
Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, бр.
3/06) у члану 1. реч: „у туристичким
објектима“
замењује
речима
„у
угоститељским обејктима за смештај“.
Члан 2.
Мења се члан 2. тако да гласи:
„Угоститељским објектима у смислу члана 1.

23.03.2015.године

Одлуке сматра се: хотел, мотел, туристичко
насеље,
камп,
пансион,
пренићиште,
одмаралиште, кућа, апартман, соба, сеоско
туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа
или колиба и други објекти за пружање
смештаја“.
Члан 3.
У члану 3. у ставу 1. речи „у
туристичком“ мењају се у речи „у
угоститељском“.
У члану 3. у ставу 2. речи „50 динара“
мењају се у речи „60 динара“.
Члан 4.
У члану 4. брише се тачка 3. а после
тачке 2. уводи се следећи текст:
„3. особе са инвалидитетом са
телесним оштећењем од најмање 70% војни
инвалиди од прве до пете групе, цивилни
инвалиди рата од прве до пете групе, слепа
лица, лица оболела од дистрофије и сродних
мишићних и неуромишићних обољења,
параплегије и квадриплегије, церебралне и
дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе
ометене у развоју, као и пратилац наведених
особа.
4.
ученици
и
студенти
који
организаовано бораве у угоститељском
објекту за смештај ради извођења спортскорекреативних и других активности по
програму министарства належног за послове
просвете, студенти који организаовано бораве
у угоститељском објекту за смештај ради
извођења обавезне наставе у складу са
наставним планом образовне установе, као и
ученици
републичких
и
регионалних
такмичења у знању и вештинама“.
Тачка 4. се примењује у тачку 5.
Тачка 5. се примењује у тачку 6.
Члан 5.
Мења се члан 5. тако да гласи:
„Наплату боравишне таксе врше
субјети који пружају услугу смештаја, осим
када је у питању физичко лице које пружа
угоститељске услуге у домаћој радиности или
сеоском туристичком домаћинству када то и
његово име ради субјекат преко кога се пружа
услуга смештаја на основу уговора (у даљем
тексту давалац смештаја).
Давалац
смештаја
наплаћује
боравишну таксу истовремено са наплатом
услуге смештаја.
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Ако давалац смештаја не наплати
боравишну таксу, дужан је да на свој терет
уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.
Члан 6.
У члану 7. речи „број ж.р. 840-4764089“ змењује се речима „број ж.р. 840714552843-83“.

23.03.2015.године

Члан 2.
Почетна цена за продају капитала из
члана 1. ове Одлуке износи 100% процењене
вредности субјекта приватизације на дан
31.12.2013.године, који се нуди на продају, а
који према достављеним подацима субјекта
приватизације износи 3.502.924,66 динара.
Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Општина Трстеник као оснивач
субјекта приватизације из члана 1. ове
Одлуке, сагласна је да се јавни капитал
субјекта приватизације приватизује 100%.

Број: 022-21/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,

Члан 4.
Милић Павловић
На основу члана 21. Закона о
приватизацији („Сл.гласник РС“, бр. 83/14) ,
члана 142. Закона о јавном информисању
(„Сл.гласник РС“, бр. 83/14) члана 60. Закона
о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.
119/12) и члана 40. Статута општине Трстеник
(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08,
3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), а на предлог
Министарства привреде Републике Србије
број
023-02-01886/2104-05
од
03.11.2014.године,
Скупштина
општине
Трстеник
на
седници
одржаној
20.03.2015.године, донела је
О Д Л У К У
О МОДЕЛУ, МЕТОДУ И МЕРАМА ЗА
РАСТЕРЕЋЕЊЕ СУБЈЕКТА
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА ТРСТЕНИК

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља
се ван снаге Одлука Скупштине општине
Трстеник,
број:
022-73/2014-01
од
28.11.20014.године.
Члан 5.
Одлуку доставити
Министарству
привреде Републике Србије, Министарству
културе и информисања РС, Агенцији за
приватизацију и субјекту приватизације.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-12/2015-01

Члан 1.
Поступак
приватизације
субјекта
приватизације ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО
И ТЕЛЕВИЗИЈА ТРСТЕНИК са ПО Трстеник,
МБ: 17021354 (у даљем тескту: субјекат
приватизације), спровешће се моделом:
продаја капитала, методом: јавно прикупљање
понуда са јавним надметањем и мером за
припрему ирастерећење обавеза: условни
отпис дуга.

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић
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На основу члана 13. Закона о
подстицајима и пољопривреди и руралном
развоју (''Сл.гласник РС'', бр. 10/13, 142/14), и
члана 40. Статута општине Трстеник
(''Сл.лист општине Трстеник'', бр. 7/08, 10/08,
5/10, 6/12 и 1/13) , а уз претходну сагласност
Министарства пољопривреде и заштиту
животне средине број 320-00-01327/2015-09
од 24.02.2015.године, Скупштина општине
Трстеник
на
седници
одржаној
20.03.2015.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРЕ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2015.ГОДИНУ

I – Усваја се Програм мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Трстеник
за 2015.годину.
II – Ову Одлуку објавити
''Службеном листу општине Трстеник''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 320-7/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић

у

23.03.2015.године
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Поглавље 1: Опште информације
1.1.

Анализа постојећег стања

Плодно земљиште, повољна клима и дуга традиција у пољопривредној
производњи учинили су да пољопривреда представља важну привредну грану за
општину Трстеник. Земљиште представља веома значајно природно богатство општине
Трстеник. Од укупне површине земљишта, пољопривредно земљиште обухвата 63,1 %,
што је нешто испод просека за Републику Србију. Највећи проценат земљишта чине
оранице и баште, виногради, воћнаци, пашњаци и ливаде. Број пољопривредног
становништва у општини Трстеник се константно смањује због одласка маладих са
села. То изазива промену у изгледу пољопривредног земљишта : смањење обрадивих
површина и повећање површина под пашњацима и ливадама.
Велики број домаћинстава је укључен у ову производњу нарочито након приватизације
друштвених предузећа, када се један део радно активног становништва вратио овој
делатности. Производња лозно-садног материјала и виногради остали су сачувани, а
традиционалне ратарске културе и сточарство замењени су производњом поврћа на
отвореном и у пластеницима, производњом јагодичастог воћа и цвећа. Међутим, у
рубним селима општине бележи се значајан одлив становништва, првенствено младих,
а "бела куга" и старење села учинили су да је све више напуштеног и необрађеног
земљишта у општини.
Стање у пољопривреди није на завидном нивоу из различитих разлога од скупог
репроматерјала, ниских откупних цена примарних пољопривредних производа, ниског
степена прераде пољопривредних производа и лоших услова живота на селу.
Непримењивање стандарда (ИСО, ХАЦЦП, ГАП) у пољопривредној производњи и
преради прехрамбених производа смањује извозне шансе пољопривредних производа,
нарочито калемарских и повртарских производа који су проверено доброг квалитета.
Гашењем некадашњих задруга и слабљењем надлежности локалне самоуправе
ослабила је саветодавна и стручна подршка пољопривредницима, који су препуштени
себи и великим добављачима.
УВОД

1.1.1. Географске и административне карактеристике
Географски положај , природне карактеристике и природни ресурси
У плодној долини Западне Мораве на сунчаним падинама Гледићких планина и
шумовитим обронцима Гоча на површини од 448 км2 простире се општина Трстеник.
У 51 насељеном месту по попису из 2011 живи 42.966 становника, просечне густине
насељености 96 становника по км2 .Град Трстеник, административни, културни и
привредни центар општине налази се на десној обали Западне Мораве на 172 м
надморске висине и 43 0 N и 210Е. Кроз град и општину пролази 21 меридијан, линија
која нас симболично спаја са светом у простору и времену и поручује да смо
географски, историјски и културни део Европе.
Општина Трстеник се налази у Централној Србији и припада Расинском
управном округу.Суседне општине су: Крушевац, Александровац, Врњачка Бања,
Краљево, Рековац и Варварин.
Стари Римљани су говорили да сви путеви воде у Рим, а трстеничани кажу да
сви путеви воде према Трстенику, јер се општина Трстеник налази 49 км источно од
Коридора 10 и 30 км од Коридора 11 и на траси будућег ауто пута-Моравског коридора
који ће спојити ова два важна путна правца. Трстеник је удаљен 10 км од Врњачке
Бање, лидера у бањском туризму и 30 км од Копаоника, домаћег скијашког центра.
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1.1.2. Природни услови и животна средина
Рељеф општине Трстеник чини долина Западне Мораве, област коса и побрђа
око реке и планински део који обухвата јужне огранке Гледићких планина и
североисточне обронке Гоча. Педолошки састав на нижем побрђу чине смоница и
гајњача, на вишим подручјима је скелетоидно земљиште, а педолошки састав
земљишта у долини Западне Мораве чине алувијална земљишта и алувијалне смонице.
Хидрографију општине чине подземне воде, извори и речни токови.Западна
Морава протиче кроз општину у дужини од 22 км, а у њу се уливају Љубостињска река,
Попинска река, Црнишавска река и Сребрница са бројним потоцима и речицама
бујичног карактера. У месту Велуће је извор чувене минералне воде Мивеле богате
магнезијумом. Према истраживањима општина Трстеник лежи на подземним језерима
са пијаћим, минералним и геотермалним водама. У општини Трстеник врши се редован
мониторинг површинских вода и оне су у квалитету 3 или 4 класе.
Клима је умерено континентална, са највишом средњом летњом темпертуром од
0
19,6 С и најнижом температуром зими од 1,10 С . Изражене су климатске промене са
порастом средње годишње температуре која изазива сушу и смањење издашности
подземних вода и атмосферским непогодама са градом, великим кишама и снежним
наносима што утиче неповољно на здравље људи и њихове економске активности.
Пољопривредно земљиште чини 282 км2, а површина под листопадним и
четинарским шумама је 128 км2 од тога су 71 км2 приватне, 57 км2 државне шуме.У
шумама расту лишћари:буква, храст, цер, граб, багрем и јасика, а од четинарских врста
заступљени су црни и бели бор,смрча док жбуње чине леска, дрен, глог и зова.Шуме су
пошумљаване са црним бором.Према подацима шумског газдинства из државних шума
се годишње употреби 100 м3 техничког дрвета и 500 м3 огревног дрвета.
Животињски свет је шаренолик и у шумама живе сисари и птице
карактеристичне за ово подручје. Лов је развијен још од доба цара Лазара и у ловним
подручјима се лове зечеви, фазани, дивље свиње...Као ретке врсте су велики број
гмизаваца и водоземаца којих нема у другим крајевима. У Западној Морави живе
рибе:клен,деверика, шаран, сом и скобаљ.

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови
Према попису из 2011 године у општини Трстеник у 14.662 домаћинстава живи
42.966 становника, од тога 15.329 у граду, а 27.637 у селима. Просечна густина
насељености је 95 становника / км2. Изражено је демографско пражњење нарочито у
планинским селима општине. У односу на попис 2002. године број становника у
општини се смањио за 6.054 становника са и даље присутним трендом негативног
природног прираштаја. Општина Трстеник све више постаје општина старих суграђана
са неповољним индексом старења од 159,4. Опадање наталитета, тј. природног
прираштаја је последица миграције село-град и нарочито одлива младе популације у
веће градске средине и иностранство због све веће незапослености и опадања животног
стандарда. Број мушкараца је 21 016, а жена 21 950. У општини Трстеник претежно
живе грађани српске националности. Најбројнија мањинска заједница је ромска са 342
становника.
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1.1.4. Диверзификација руралне економије
Према статистичким подацима од укупног броја радно активног становништва
(15-64 године-29910), 8373 је запослено са стопом запослености од 27,99% и 4904
незапослених од којих многи први пут траже посао. Број пољопривредних газдинстава
је 6543.Број регистрованових пољопривредних газдинстава (РПГ) је 3778, од чега
породична пољопривредна газдинства 3755 и правна лица и предузетници 23. Социоекономску ситуацију у општини одликује карактерише и велики број број пензионера 10609.Број корисника социјалне заштите 2086. Трендови имају негативан смер.
Плодно земљиште, повољна клима и дуга традиција у пољопривредној
производњи учинили су да пољопривреда представља важну грану у општини
Трстеник. Проблем за пољопривреду представња одлазак младих са села и демографско
пражњење рубних подручја општине. У општини Трстеник гаји се поврће на отвореном
и у пластеницима, јагодичасто воће,виногради, цвеће и 90% производње лозно-садног
материјала у Републици Србије. Значајна грана постаје и пчеларство. Основни изазов за
пољопривреду у општини је да се повећа ланац вредности производа, тј. да се не
продају сировине, већ прерађени производи и да се обезбеде довољне количине
појединих култура за пласман на озбиљна тржишта.
Трстеник се налази у близини Врњачке Бање, центра бањског туризма и
Копаоника, зимског центра. Повољан географски положај, богато историјско наслеђе и
природне вредности се не користе довољно. Мали је број категорисаних лежајa ( 42 ) и
мали број ноћења туриста ( само 3.849 ноћења). У општини се организују занимљиве
манифестације и манастир Љубостињу као главну туристичку атракцију посети преко
100.000 туриста, али без значајних економских ефеката.Трстеник је некад био познат по
великом броју занатских радњи и кафана. Данас највише кафана има у Стопањи које
путницима нуде печење. Велики је број трговинских радњи.
Главне локалне манифестације су традиционални вашари који се организују у
Трстенику у време црквених празника:Младенци (22.март), Света Јела ( 3.јуна), Свети
Стеван (15.август) и Свети Тома (19.октобар) и манифестације: Дани виноградара
(14.фебруар), Купинијада у Рујишнику (август), Дубравски сабор у Старом Трстенику
(јули) и Чарапанска печенијада и дани поврћа у Стопањи (септембар).За подстицање
развоју сеоског туризма и лова организује се Сајам лова, риболова и сеоског туризма у
октобру месецу.
1.1.5. Рурална инфраструктура
На подручју општине Трстеник има укипно 264 км путева.Путна мрежа је добро
постављена и сва насељена места су повезана са седиштем општине и другим местима,
али је стање путева врло лоше. Укупна дужина локалних путева је 168 км од којих 50
км нема савремени коловоз. Пољски путеви који воде до пољопривредних површина су
у више наврата срествима општине и министарства насипани и доводени у стање
погодно за употребу.Кроз општину пролази и железничка пруга која је некад била врло
прометна.
Снабдевање водом у руралним подручјима је проблематично.Приградска
насељена места користе водовод из трстеничког градског водовода,a села Стопања,
Стари Трстеник и Бресно Поље су прикључени на водовод у Крушевцу. Известан број
насеља има своје локалне водоводе који немају решено питање власништва и редовне
контроле квалитета воде за пиће. Преко 30% становништва је упућено на индивидуална
решења, класичне и у новије време артеријске бунаре.
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На градску канализацију је прикључено 97% домаћинства са градског подручја,
али зато ниједно домаћинство у сеоској средини нема прикључак на канализацију.
Користе се септичке јаме, често несанитарне, и врло често се фекалне воде упуштају у
канале за одвођење атмосферских отпадних вода.Организованим прикупљањем отпада
обухваћена су већа насељена места док села у рубним деловима не користе ову услугу.
Електрична енергија је доступна свим домаћинствима.Фиксни телефон је
расположив у свим насељеним местима и доступана је мобилна телефонија и интернет.
Примарни гасовод је изграђен кроз средиште општине, али није разведена
секундарна мрежа у сеоској средини. У сеоској средини користе се индивидуална
ложишта на дрва и угаљ и ретко на отпад од биомасе.

АНАЛИЗА СТАЊА У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ
1.1.6. Стање пољопривредних ресурса
Због својих природних карактеристика земљишта, климе и воде општина
Трстеник има велики потенцијал у пољопривредном сектору, који није у потпуности
искоришћен. Уз адекватну аграрну политику, пољопривреда може дати значајан
допринос економском развоју општине. Она је због своје повезаности и утицаја на
остале секторе изузетно значајна за развој општине, с обзиром на то да запошљава,
директно или индиректно, велики број људи, учествује значајним делом у спољној
трговини, доприноси руралном развоју и еколошкој равнотежи. Стање у
пољопривреди није на завидном нивоу из различитих разлога од скупог
репроматерјала, ниских откупних цена примарних пољопривредних производа, ниског
степена прераде пољопривредних производа и лоших услова живота на селу.
Непримењивање стандарда (ИСО, ХАЦЦП, ГАП) у пољопривредној производњи и
преради прехрамбених производа смањује извозне шансе пољопривредних производа,
нарочито калемарских и повртарских производа који су проверено доброг квалитета.
Гашењем некадашњих задруга и слабљењем надлежности локалне самоуправе
ослабила је саветодавна и стручна подршка пољопривредницима, који су препуштени
себи и великим добављачима.
Општина Трстеник расолаже са 28.242ха пољопривредног земљишра од чега је
површина од 16.586 ха коришћено пољопривредно земљиште.Подручје карактеришу
вишегодишњи засади и то виногради на површини од 2199 ха или 13,25% коришћене
површине, и воћњаци на површини1264 ха или 7,62% коришћене површине. На
подручју општине Трстеник се произведе преко 6.800.000 лозних калемова а постоји
потенцијал за производњу 30.000.000 лозних калемова, и преко 6.000.000 воћних
садница и 700.000 садница ружа.Од сточног фонда имамо 4908 говеда, 20.499 свиња,
од 10.912 оваца,1385 коза,98 коња,201.651живине и 7.000 кошница пчела.Што се тиче
механизације имамо 10197 трактора,196 комбајна и 16.353 прикључне машине. Главни
проблем код механизације је то што је та механизација стара преко 20 година и што
због саме финансијсеке ситуације не постоје услови за набавку нове механизације.На
подручју општине има четири винска подрума у кругу од 25 км у насељеним местима
Риљац,Медвеђа,Милутовац,Мала Сугубина.Укупно расположиви капацитети цистерне
и бачве за 1,5 милион литара вина у подрумима земљорадничких задруга,500 хиљада
литара у бетонским судовима,1.500м2 пословног простора и 3 ха плаца.
На нашем подручју а у месту Велуће је извор чувене минералне воде Мивеле богате
магнезијумом.
Број пољопривредних газдинстава је 6543 , од чега је 3778 регистрованих
пољопривредних газдинстава.Учешће пољопривредног у укупном броју становника је
65,17%.
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1.1.6.1 Земљиште
Од укупнo расположиве површине пољопривредног земљишта од 28242 ха ,
коришћена површина је 16.586 ха или 59 %.Оранице и баште чине 10.175 ха или
(61,35%),ливаде и пашњаци 2441 ха или 14,72%,воћњаци 1264 ха (7,62%),2199 ха или
(13,26%) и остало 508 ха или 3,05%. Преовлађујићи педолошки типови земљишта су
смоница, гајњача,оподзољенља гајњача, алувијална смоница и алувијална земљишта
бонитета од прве до осме класе, а највише треће и четврте класе.
На подручју наводњава се укупно 1703 ха од чега 1475 ха ораница и башта.Поврће се
наводњава на површини од 982 ха , воћњаци 81 ха а виногради на 15 ха.Наводњавање
се врши површински 63,8%,кап по кап 51,6%,наводњавање подземним водама на
газдинству 86,1%,површинским водама ван газдинства 7,9%.
На подручју општине Трстеник, у долини Запдне Мораве, постоји канал за
наводњавање који није у функцији.
За заштиту од вода и то поред реке Западне Мораве, је изграђен деснообални насип
код Трстеника у дужини од 9310 м и левообални насип у дужини од 2675 м за заштиту
изворишта ,,Звездан“ али и поред тога угроженост територије општине није сасвим
уклоњена.
Пољопривредно земљиште у државној својини је 1106 ха , док је у закуп издато у
2014.години 32 ха. Код великог броја парцела није усаглашено стање у катастру и
стање на терену, а велики број парцела је обрастао шумом и растињем.
1.1.6.2. Вишегодишњи засади
Сами природни услови погодни су за гајење винограда и воћњака.На површини од
2.199 ха или 13,25 % коришћеног пољопривредног земљишта су виногради.Заступљене
су сорте за вино са географским пореклом на површини од 21 ха,остале винске сорте на
1501 ха и стоне сорте на површини од 678 ха.Воћњаци се налазе на површини од 1264
ха ,што чини 7,62%укупне коришћене површине. Плантажни засади су на површини од
859 ха а засади са екстензивном производњом на површини од 405 ха.Заступљене су
воћне врсте и то:шљивa на површини од 530 ха, јабука 183 ха, вишња 45 ха, малина 55
ха, купина 142 ха, крушка 100 ха, остало 209 ха , јагода 10 ха.Због великог значаја ове
производње и самих прерадних капацитета подизање вишегодишњих засада има
тренденцију раста.
Поред вишегодишњих засада подручје карактерише производња лозног и воћног
садног материјала по чему је општина Трстеник позната .
1.1.6.3. Сточни фонд
Рубни део брдског подручја општине је идеалан за бављење сточарском
производњом.Близина туристичког места Врњачке Бање је могућност за продају
сточарски производа, посебно кајмака који наше домаћице спремају.Због недостатка и
скупе сточне хране и неусклађене цене прозвода сточни фонд је значајно смањен,
можемо рећи десеткован.Стање сточног фонда је:говеда 4908,од чега крава 3212, свиња
20.499,од чега крмача 3366, оваца 10.912 од чега овце за приплод 8.214,козе 1385,коњи
98,живине 201.651 и кошница пчела 7.000.
Општина Трстеник већ неколико година својим мерама политике руралног развоја
поспешује повећање броја стоке и утиче на побољшање расног састава стоке.
Заинтересованост пољопривредних газдинстава за овај вид помоћи је велика, што
показује да постоји могућност повећања сточног фонда.
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1.1.6.4. Механизација, опрема и објекти
Пољопривредна газдинства поседују пољопредну механизацију,а поједини плаћају и
услуге обраде пољопривредног земљишта. Главни проблем је застарела механизација,
чести кварови и поправке а све то поскупљује пољопривредну производњу. Због
недостатка финансијских средстава, за задњих 20 година ретко које домаћинство је
успело да набави нову механизацију.
На подручју општине има 10197 трактора,196 комбајна,16.353 прикључних машина ,
7.008 пољопривредних објеката за смештај стоке,пољопривредних производа на
газдинству и пољопривредних машина и опреме,27 хладњача,2сушаре,18
стакленика,2151 пластеника.
1.1.6.5. Радна снага
Број пољопривредног становништва у Општини Трстеник се константно смањује, што
је и иначе законита појава привреденог развоја. Узрок овоме је напуштање села и то
углавном од стране младог и радно способног становништва, што константно слаби
демографски потенцијал сеоским насељима. Учешће пољопривредног у укупном броју
становника општине Трстеник је 65,17%.На подручју општине у пољопривреди има
16.303 чланова газдинства и стално запослених на газдинству, од чега 7340 жена или
45% и 8963 мушкараца или 55%.На породичном пољопривредном газдинству ради
16.187 лица и то 7310 жена и 8.877 мушкараца, а на газдинству правног лица 116 лица,
30 жена и 86 мушкараца.Годишње радне јединице ангажоване радне снаге у
пољопривреди су: 3.913 носиоци газдинстваод чега 495 жене, 5.257 чланови породице и
рођаци који обављају пољопривредне активности на газдинству од чега 3.478 жене,95
стално запослени на газдинству, од чега 25 жене и 438 сезонска радна снага и рад под
уговором.Ниво обучености је на доста ниском нивоу и 3.829 лица или 58,17 % има
само пољопривредно искуство стечено праксом, 40 или 0,60% има курс,106 или 1,61
%пољопривредна средња школа,2.100 или 31,90 друге средње школе, 101 или 1,53
пољопривредна виша или факултет ,407 или 6,18 друга виша школа или
факултет.Доносиоци одлука на пољопривредном газдинству,управника (менаџера) има
6583 од чега жене 935 или 14% и мушкарци 5648 или 86 %.
1.1.6.6. Структура пољопривредних газдинстава
На подручју општине има 6583 пољопривредна газдинства.Структура газдинства према
коришћењу пољопривредног земљишта је : 1900 газдинстава има 1172 ха земљишта
што је мање од 1 ха,1737 газдинстава има 2534 ха а то су домаћинства од 1до 2 ха, 2225
газдинства има 7084 ха, домаћинства од 2 до 5 ха, и 582 домаћинства има 3895 ха,
домаћинства која поседују од 5 до 10 ха. Просечна величина поседа коришћеног
пољопривредног земљишта по газдинству је 2,52 ха.Структура газдинства према броју
условних грла је : 6048газдинства до 4 грла, 447 газдинства са 5 до 9 грла, 57
газдинства са 10 до 14 грла, 11газдинства са 15 до 19 грла, 14 газдинстава са 20 до 49
грла, 4 газдинства са 50 до 99 грла,1 газдинство са 100 до 499 грла и 1 газдинство преко
500 грла.
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1.1.6.7. Производња пољопривредних производа
На подручју општине произведе се око 5.390 т пшенице,870 т осталих жита,18.377т
кукуруза,15.168 тона разног воћа,21.990 тона грожђа,31.780 поврћа.
Што се тиче калемарске производње на подручју општине се произведе 6.800.000
лозних калемова, 6.000.000 воћних садница и 700.000 садница ружа.
Код сточарске производње најзначајнији производи су месо, млеко, јаја и мед.Рубни
део руралног подручја пружа могућности за развој органске производње. Једано
пољопривредно газдинство је у поступку сертификације за производњу органских
производа.
1.1.6.8. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
На територији Општине Трстеник има регистровано око 20 пољопривредних удружења
и 5 земљорадничке задруге задруга. Од овог броја неке значајније активности имало је
9 удружења и 5 задруга док су остали активни углавном на папиру. Удружења и
задруге су основане у области сточарства, пчеларства, воћарства, винарства и
виноградартсва, повртарства, производње садног материјала, производње украсног
биља и у последње време су актуелна удружења корисника воде.
Пољопривредни произвођачи су са једне стране спремни за различите видове
удруживања уколико су јасно дефинисани циљеви удруживања и постоје могућности
за различите видове унапређења њихове сопствене производње.
Са друге стране постоје два разлога која доносе извесну дозу незаинтересованости и
неповерења и то претходно лоша искустава у раду удружења и задруга и код удружења
која су оснивана ради обезбеђивања неких субвенција и након тога су престала са
активним радом.
1.1.6.9. Трансфер знања и информација
На подручју наше општине креирање и трансфер знања у области пољопривреде
одвија се кроз систем образовања свих нивоа као и путем различитих врста обука
организованих од стране образовних и научноистраживачких институција,
пољопривредне саветодавне и стручне службе, НВО сектора и медија. Општина преко
својих служби и медија утиче на креирање нових знања у складу са стварним
потребама крајњих корисника, имплементацију постојећих знања и трансфер знања
међусобним повезивањем креатора знања и њиховим повезивањем са пољопривредним
произвођачима, малим и средњим предузећима и другим актерима руралне заједнице.
Пољопривредна саветодавна стручна служба и Канцеларија за пољопривреду пружа
савете и информације од значаја за живот и рад у руралним срединама као и о правима
на све субвенције и донације од стране Министарства и локалне самоуправе.
Имајући у виду да трансфер зања и ширење информација је неопходно спроводити
због поседовне структуре и велики број малих газдинстава, скромног знања и
недостатка додатних вештина руралног становништва, ниске продуктивности и ниских
прихода који се остварују од пољопривреде општина Трстеник, даје свој допринос и
кроз организовање сајмова за пољопривредне проивођаче у земљи и иностранству

1.2.

Врсте (структура) мера и планирани износи
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Табеларни приказ планираних мера у програму

Табела 1.2.1. Планиране мере директних плаћања

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

1.

Регрес

100.1.

2.

Кредитна
подршка

100.2.

УКУПНО

Планирани
буџет за
меру
(укупан
износ по
мери у РСД)

Износ
подстицаја
по јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

6.000.000

/

2.000.000

/

8.000.000

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)
10%
до 100%
100% за
камату

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)
25.000 за осиг
2.000 по грлу
25.000

/

Табела 1.2.2. Планиране мере политике руралног развоја

Редн
и
број

1.

Назив мере

Инвестиција у физичка средства
пољопривредних газдинства

Обнављање пољопривредног
производног потенцијала
нарушеног елементарним
2. непогодама и катастрофалним
догађајима и увођење
одговарајућих превентивних
активности
Трансфер знања и развој
саветодавства – Унапређење
3.
обука у области пољопривреде
и руралног развоја
УКУПНО

Шифра
мере

Планиран
и буџет за
меру
(укупан
износ по
мери у
РСД)

Износ
подстиц
аја по
јединиц
и мере
(апсолут
ни износ
у РСД)

6.000.000

/

2.000.000

/

101

Износ
подстиц
аја по
корисни
ку (%)
(нпр.
30%,
50%,
80%)
30%

Максима
лни износ
подршке
по
корисник
у (ако је
дефиниса
н)
(РСД)
до 50.000

104

100%

/

100%

/

305
1.500.000

/

9.500.000

/
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Табеларни приказ планираних финансијских средстава АП/ЈЛС
Тебела 1.2.4. Финансијски оквир програма
Буџет
Учешће буџета Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја у укупном
буџету АП/ЈЛС
Укупан износ буџета за реализацију Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја

Вредност у
РСД

Учешће у %
1,52
/

17.500.000

Буџет за мере директних плаћања

8.000.000

Буџет за подршку мерама руралног развоја

9.500.000

Буџет за остале мере

/

/
45,71
54,29
/

1.3. Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након примене
Програма
Циљна група су активна:
-регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица (укључујићи предузетнике)
,3755,
-правна лица,23, регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинства у
складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју,
Наведене мере из програма треба да утичу на на повећање продуктивности и
ефективности,
осавремењавању
пољопривредне
производње
са
новом
опремом,повећање и побољшање расног састава стоке, а самим тим и на подизање
квалитета живота на селу.
1.4. Информисање корисника о могућностима које Програм пружа
Информисање
корисника о програму мера вршиће се преко Канцеларије за
пољопривреду Општинске управе Трстеник,средствима за информисање, преко
локалне телевизије и радија, путем веб сајта општине, путем разних трибина, преко
месних канцеларија,удружења пољопривредних произвођача и пољопривредних
стручних служби.
1.5. Мониторинг и евалуација/надзор реализације Програма
Монитор праћење реализације Програма , остварених резултата и ефикасности
спроведених мера вршиће Комисија за имплементацију програма и Канцеларија за
пољопривреду општине Трстеник а евалуацију Пољопривредна стручна служба.
Именовани ће од самог почетка коришћења средстава у зависности да ли се ради о
биљној или сточарској производњи, обилазити кориснике и пратити реализацију мере и
усмеравати их на крајни циљ.
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Поглавље 2: Преглед мера
Навести све планиране мере у Програму и ускладити их са Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју.
2.1 Преглед мера директних плаћања:
Могуће врсте мера:
Шифра
100.
100.1.

Мерe подршке
ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА
РЕГРЕСИ

100.1.1

Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде,
расаднике и животиње

100.1.2

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

100.1.3

Регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима

100.2.

КРЕДИТНА ПОДРШКА

100.2.1

Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

100.2.2

Остали облици кредитне подршке

2.2. Преглед мера подршке руралном развоју:
Могуће врсте мера:
А. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА
Шифра мере

Мера

Мера подршке / инвестиција

Инвестиције у физичка средства пољопривредних
101 газдинстава
Шифра
инвестиције

Листа могућих инвестиција у оквиру мере

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или
сименталског говечета
Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за
101.1.2. наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање, за
вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња, итд.)
101.1.1.

Сектор
Млеко

101.1.3. Изградња објекта за складиштење хране за животиње
101.1.4. Изградња објеката за складиштење /чување млека
101.1.5. Изградња објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака
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Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и
101.1.6. складиштење концентроване и кабасте сточне хране на
газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.)
Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију
101.1.7.
стајњака
Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у
101.1.8.
слободном и везаном систему држања
101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу
101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење млека
Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у
101.1.11.
соларне електране, електране на биомасу, даљинске системе
грејања, котлови за сагоревање биомасе
101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса
101.2.2. Изградња и опремање објеката за смештај животиња
101.2.3.

101.2.4.
Сектор
Месо
101.2.5.
101.2.6.

101.2.7.

101.3.1.

Сектор
Воће, грожђе,
поврће
(укључујући
печурке) и
цвеће

101.3.2.

Изградња објеката/просторија за складиштење концентроване и
кабасте сточне хране (сено, силажа, сенажа, итд)
Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и
дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на
газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и
термо – појилице
Изградња објеката за манипулацију, одлагање и примену
стајњака у случају затвореног држања на фармама и набавка
опреме/механизације за ове сврхе
Изградња боксова за држање крмача, прасилишта и одгајалишта
за прасад
Инвестиције у изградњу постројења за обновљиве изворе
енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне електране,
електране на биомасу, даљинске системе грејања, котлови за
сагоревање биомасе
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и
подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака,
хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа,
објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску
селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију
садног материјала
Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW,
риголера, подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу

Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и
наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску
производњу, производњу садног материјала и повртарску
производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на
отвореном пољу; набавка механизације за воћарско101.3.3. виноградарску производњу (набавка прецизних машина за
сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних
прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и
штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту
воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка
противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по
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кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за
наводњавање)
Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за
повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и
расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и
полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике
101.3.4. и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних
фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система
за вештачко осветљавање, система за наводњавање/
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за
производњу расада) за пластенике и стакленике
Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа,
садног материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО
хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно
складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за
чување и припрему за отпремање садног материјала; изградња
101.3.5. центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за
тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку
опреме за припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме
за паковање и набавка машина за прање, полирање, чишћење,
сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка палета за
дугорочно складиштење производа
Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у
101.3.6. соларне електране, електране на биомасу, даљинске системе
грејања, котлове за сагоревање биомасе, измењивачке пумпе и
сл.
101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу

Сектор
Остали усеви
(житарице,
индустријско,
ароматично и
зачинско биље
и др.)

Набавка комбајна за жетву и бербу
Набавка прикључних машина за жетву и бербу
Набавка машина за обраду земљишта
Набавка сејалица
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести,
101.4.6.
штеточина и корова
Набавка опреме за утврђивање услова чувања и утврђивање
101.4.7.
квалитета зрнастих производа
101.4.8. Изградња и опремање складишта за чување зрнастих производа
101.4.2.
101.4.3.
101.4.4.
101.4.5.

101.4.9. Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито биље
Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у
101.4.10.
соларне електране, електране на биомасу, даљинске системе
грејања, котлове за сагоревање биомасе
101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава
Сектор
Пчеларство

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство
101.5.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава
101.5.4. Изградња објеката за производњу меда

Сектор
Аквакултура

101.6.1. Изградња објеката за аквакултуру
101.6.2. Набавка нове опреме за рибњаке
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102
Шифра мере

Мера

Сектор
Млеко и
маркетинг

Сектор
Месо и
маркетинг

103
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Мера подршке / инвестиција
Унапређење рада постојећих и успостављање нових
организација пољопривредних произвођача и прерађивача
Мера подршке / инвестиција
Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних и
рибарских производа

Шифра
Листа могућих инвестиција у оквиру мере
инвестиције
103.1.1. Изградња објеката за прераду млека и производњу млечних
производа
Набавка нових специјалних возила за транспорт сировог млека
103.1.2. са одговарaјућом опремом (мерни уређаји и уређаји за
узорковање)
Набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и
103.1.3.
паковање млека и производа од млека
Набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију
103.1.4.
(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за
103.1.5.
интерну употребу, као део прерађивачког погона
103.1.6. Набавка нове oпрeмe зa дeзинфeкциjу рaдникa
Инвестиције у изградњу и/или реконструкцију и/или опремање
постројења за обновљиве изворе енергије за сопствену
103.1.7.
потрошњу: посебно у соларне електране, електране на биомасу,
даљинске системе грејања, котлове за сагоревање биомасе
Изградња кланица, објеката за прераду меса, објеката за
скупљање нуспроизвода животињског порекла који нису за
103.2.1.
исхрану људи и отпада и објеката за складиштење хране
животињског порекла
103.2.2. Набавка нове опреме за омамљивање, клање и обраду трупова
Набавка нових уређаја за мерење удела мишићног ткива у
103.2.3.
труповима
Набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију
103.2.4. (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
Набавка
нове
опреме
за
сакупљање,
пријем,
103.2.5. чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду споредних
производа животињског порекла који нису за исхрану људи
Набавка нове опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду,
103.2.6. паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода
од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса
Набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и
103.2.7.
стерилизацију меса и производа од меса
Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за
103.2.8.
интерну употребу, као део прерађивачког погона
103.2.9. Набавка нове опреме зa дeзинфeкциjу рaдникa
Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
103.2.10.
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у
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103.3.2.
103.3.3.
103.3.4.
Сектор
Воће,
грожђе,поврће
(укључујући и
печурке) и
маркетинг

103.3.5.
103.3.6.
103.3.7.
103.3.8.
103.3.9.

103.3.10.

Шифра мере

Мера
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соларне електране, електране на биомасу, даљинске системе
грејања, котлове за сагоревање биомасе
Изградња објеката за прераду
Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа,
као и њихових производа
Набавка нове опреме и уређаја зa зaмрзaвaњe воћа и поврћа, као
и њихових производа
Набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и
стерилизацију производа
Набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију
(стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина,
укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање
воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа
Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу
вина, ракија и других алкохолних пића
Набавка нове oпрeмe зa дeзинфeкциjу рaдникa
Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за
интерну употребу, као део прерађивачког погона
Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у
соларне електране, електране на биомасу, даљинске системе
грејања, котлови за сагоревање биомасе, измењивачке пумпе
Мера подршке / инвестиција

Обнављање пољопривредног производног потенцијала
нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним
104
догађајима и увођење одговарајућих превентивних
активности
Шифра
Листа могућих инвестиција у оквиру мере
инвестиције
Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних
104.1.
климатских прилика и катастрофалних догађаја
Улагања у обнову пољопривредног земљишта и производног
104.2. потенцијала нарушеног елементарним непогодама, неповољним
климатским приликама и катастрофалним догађајима

Б. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Шифра
мере
Мера

Мера подршке / инвестиција

201.1. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта
Шифра
Листа могућих инвестиција у оквиру мере
инвестиције
201.1.1. Агроеколошка плаћања
Шифра
мере

Мера подршке / инвестиција
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201.2. Одрживо коришћење шумских ресурса
Шифра
инвестиције

Листа могућих инвестиција у оквиру мере

Прво пошумљавање пољопривредног земљишта и одржавање до
дванаесте године
201.2.2. Агро-шумски системи на пољопривредном земљишту
Улагања у шумарске технологије и у прераду, у мобилизацију и у
201.2.3.
пласирање шумских производа на тржиште
201.2.1.

Шифра
мере
Мера

Мера подршке / инвестиција

201.3. Органска производња
Шифра
инвестиције
201.3.1.

Листа могућих инвестиција у оквиру мере
Садни и семенски материјал дозвољен за употребу у органској
производњи

201.3.2. Контрола и сертификација
Друге инвестиције које се односе на органску производњу а део
201.3.3.
су свих осталих мера руралног развоја
Шифра
мере
Мера

Мера подршке / инвестиција

201.4. Очување биљних и животињских генетичких ресурса
Шифра
Листа могућих инвестиција у оквиру мере
инвестиције
201.4.1. Очување биљних генетичких ресурса
201.4.2. Очување животињских генетичких ресурса

В. ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
Шифра
мере
Мера

301
Шифра
инвестиције

Мера подршке / инвестиција
Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре
и услуга
Листа могућих инвестиција у оквиру мере

Инвестиције у израду и ревизију пројектне и планске
301.1. документације за развој општина и насеља у руралним
подручјима
Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова
301.2. инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у
обновљиве изворе енергије
Инвестиције
у
развој
информационо-комуникационе
301.3. инфраструктуре, укључујући и њену изградњу и унапређење, и
омогућавања приступа услугама информационо-комуникационих
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технологија у комбинацији са ИТ опремом

301.4. Инвестиције у успостављање, унапређење или проширење

основих услуга локалном становништву везаних за одмор и
културу, укључујући и пратећу инфраструктуру
301.5. Инвестиције у рекреативну инфраструктуру за јавну употребу,
туристичке инфо центре и туристичку инфраструктуру мањег
обима
301.6. Инвестиције у студије и инвестиције везане за одржавање,
реконструкцију и доградњу културног и историјског наслеђа села,
руралних пејзажа, као и јачање свести о заштити животне средине
301.7. Инвестиције са циљем измештања активности и конзервације
зграда или других објеката лоцираних у оквиру, или близу
руралних насеља, са посебним освртом на унапређење квалитета
живота или повећање квалитета и стања животне средине насеља
Шифра
мере
Мера

302
Шифра
инвестиције
302.1.
302.2.
302.3.

302.4.
302.5.

302.6.

Шифра
мере
Мера

Унапређење економских активности на селу кроз подршку
непољопривредним активностима
Листа могућих инвестиција у оквиру мере
Инвестиције у изградњу и/или опремање објеката за обављање
традиционалних заната
Подршка активностима везаним за рурални туризам
Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у
соларне електране, електране на биомасу, даљинске системе
грејања, котлове за сагоревање биомасе
Оснивање и развој микро предузећа у руралним подручјима
везаним за традиционална знања и културно наслеђе
Инвестиције у изградњу и/или опремање и стварање нових
производа и услуга у руралним подручјима
Изградња објеката за оснивање продајних места на газдинствима
за директну продају пољопривредних и традиционалних
занатских производа и сувенира, у појединачном или удруженом
интересу произвођача
Мера подршке / инвестиција

303. Подршка младима у руралним подручјима
Шифра
инвестиције
303.1.
Шифра
мере

Мера

Мера подршке/Инвестиција

304

Листа могућих инвестиција у оквиру мере
Почетна помоћ за покретање пословања за младе
пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава
Мера подршке / инвестиција
Економске активности у смислу додавања вредности
пољопривредним
производима
као
и
увођење
и
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сертификација система безбедности и квалитета хране,
органских производа и производа са ознаком географског
порекла
Шифра
инвестиције
304.1.
304.2.
304.3.
304.4.
Шифра
мере
Мера

305
Шифра
инвестиције

Листа могућих инвестиција у оквиру мере
Подршка брендирању производа и региона
Подршка за заштиту географског порекла производа
Подршка за заштиту имена производа
Подршка за увођење система квалитета
Мера подршке / инвестиција
Трансфер знања и развој саветодавства - Унапређење обука у
области пољопривреде и руралног развоја
Листа могућих инвестиција у оквиру мере

Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и
показне активности
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,
305.2.
студијска путовања
Подршка пољопривредним стручним саветодавним службама за
обављање саветодавних послова у складу са средњорочним
програмом развоја саветодавних послова у пољопривреди и
305.3.
Закона о обављању саветодавних и стручних послова у
пољопривреди
(ВАЖИ
САМО
ЗА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ)
305.1.

Г. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРИПРЕМУ И СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ СТРАТЕГИЈА
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ПАРТНЕРСТВА ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПО
ЛЕАДЕР ПРИНЦИПИМА (ВАЖИ САМО ЗА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ)
Шифра
мере
Мера

202.1. Спровођење локалних стратегија развоја
Шифра
Листа могућих инвестиција у оквиру мере
инвестиције
202.1.1.
Шифра
мере

Мера

Мера подршке / инвестиција

202.2.

Једна или више мера дефинисаних областима А, Б или В (по
сопственом избору партнерства за територијални рурални развој)
Мера подршке / инвестиција
Умрежавање и сарадња између партнерства за територијални
рурални развој

Шифра
Листа могућих инвестиција у оквиру мере
инвестиције
202.2.1. Умрежавање и сарадња на националном нивоу
202.2.2. Умрежавање и сарадња на међународном нивоу
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Шифра
мере
Мера

202.3.

23.03.2015.године

Мера подршке / инвестиција
Укупни трошкови настали активностима партнерства за
територијални рурални развој

Шифра
Листа могућих инвестиција у оквиру мере
инвестиције
202.3.1. Вођење партнерства за територијални рурални развој
202.3.2. Усвајање вештина
202.3.3. Трошкови анимација становништва
Д. ОСТАЛЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ (МЕРЕ КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ
ПОД А, Б, В и Г)
401.
402.
403.
...
...

НАПОМЕНА: Изградња подразумева изградњу, доградњу, реконструкцију и адаптацију у
смислу Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009, 81/2009-Испр.)

2.3. Преглед осталих мера подршке (Навести мере које_нису предвиђене мерама директних
плаћања или мерама руралног развоја)
Мера

Шифра мере

Набавка контролних маркица за обележавање производа од млека са ознаком
географског порекла
Набавка контролних маркица за обележавање производа од меса са ознаком
602
географског порекла
601

603 Набавка противградних ракета
...
...
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3.Опис мера
3.1. Назив мере: Регреси
Шифра мере: 100.1.
3.1.1. Образложење
Ова мера је у складу са следећим документима:
 Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014 -2024
(„Службени гласник РС“ број 85∕14);
 Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”,
број 10/13,142/14);
 Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/2009 и
10/2013 - др. закон);


Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09).



Стратегија одрживог развоја општине Трстеник за период 2010 - 2020 , у делу
привреда и рурални развој, област Ц,

Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде,расаднике и
животиње је за општину Трстеник значајна мера.
Подручје наше општине сваке године захвати елементарна непогода (
град,поплава,суша, болест животиња). У 2014.години од поплава је страдало 773 ха
пољопривредног земљишта а од града површину од 598 ха. Значајно се смањује
пољопривредна производња. Посебно морамо нагласити да за наше подручје је
значајна производња лозних калемова, воћних садница,винограда,воћњака.Ово је
изузетно скупа производња. У интересу је да ова мера стимулише пољопривредна
газдинства
да осигурају своје производе .Ефекат мере је да ублаже последице
непогоде и имају добит.
Циљна група: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства који поред услова прописаним законом којим
се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју,испуњава и услов да је код
друштва за осигурање, осигурао усеве и плодове од ризика умањења приноса,
расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су
прописани условима осигуравајућег друштва, животиња од ризика који су прописани
условима осигуравајућег друштва.
Регрес се остварује за површине односно животиње пријављене у складу са законом
којим се уређује пољопривреда и рурални развој у износу од 10% од висине премије
осигурања, без урачунатог пореза на премију неживотног осигурања, а највише до
25.000 динара по кориснику.
У 2014. години ову меру регреса је користило 150 корисника, и имала је ефекат да већи
број газдининстава је осигурао своје усеве и вишегодишње засаде.
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Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) је значајна мера за
подручје наше општине.
На подручју општине Трстеник има 4.908 грла говеда од чега 3.212 крава.Постојеће
стање у сектору указује на пад сточарске производње.Сектором доминира велики број
газдинстава са ниским интензитетом производње чији је циљ унапређење и побољшање
расног састава приплодних крава и јуница а самим тим и побољшање квалитета
сточарских производа.Низак је ниво производње млека по крави што доводи до
непрофитабилности пословања произвођача. Више од 70% породичних газдинстава
држи до две краве што резултира ниским нивоем квалитета количине и квалитета
млека.Такође је проблем и неодговарајућа исхрана крава.Да би се подстакла сточарска
производња код крава општина Трстеник већ две године у мерама подстицаја уврстила
је меру бесплатно прво осемењавање крава. У периоду од 01.06. до
31.12.2013.г.осемењено је 1.746 грла крава и јуница, а у периоду од 01.01. до
31.12.2014.г. осемењено је 2.495 грла крава и јуница.
Циљна група: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства који поред услова прописаним законом којим
се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, поседује приплодне млечне
краве и јунице и иста се налазе у евиденцији о регистрацији гадинства и броју
животиња на газдинству уписан у централну базу података о обележавању животиња.

3.1.2. Циљеви мере
Општи циљ: Стабилност дохотка пољопривредног газдинства.
Повећање производње и побољшање продуктивности и квалитета
производа.
Специфични циљ:
Повећање броја пољопривредних газдинстава
производе.
Побољшање расног састава грла говеда.

који осигуравају своје

3.1.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)
Национални програм за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен.
3.1.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су активна:
-регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица (укључујићи предузетнике) и
-правна лица, регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинства у
складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју.
3.1.5. Економска одрживост
Обзиром да је вредност за корисника за осигурање до 25.000 динара, а за регрес за
репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) је вредност за корисника до 2.000
динара по грлу а највише за 19 грла,корисник није у обавези да поднесе бизнис план.
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3.1.6. Општи критеријуми за кориснике
- Корисник мора бити регистрован у Националном регистру пољопривредних
газдинстава, и мора бити у активном статусу за 2015. годину.
- Уколико је корисник правно лице ,предузетник, мора бити уписан у регистар
привредних субјеката (АПР)
- Корисник мора имати пребивалиште на територији општине Трстеник.
-У случају подношења захтева за подстицај осигурања корисник мора да испуни
доспеле обавезе по раније одобреним инвестицијама финансираним од стране локалне
самоуправе;
- Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине;
- У случају када корисник није власник катастарских парцела на којима су усеви или
вишегодишњи засади, расдници, предмет осигурања за коју се подноси захтев,
неопходно је да на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора
закљученог са закуподавцем;
-Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење осигурану
инвестицију ,
- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, да је
носилац комерцијалног газдинства и да се налази у активном статусу за 2015.годину;
- Да је власник животиње која је предмет пријаве, или је власник животиње члан њеног
породичног газдинства и да је животиња обележена у регистру у складу са законом
којим се уређује ветеринарство,
-Да у регистру пољопривредног газдинства има пријављен одговарајући сточни фонд
(податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе и узгајају.
3.1.7. Специфични критеријуми
За меру под шифром инвестиције 100.1.1.
испуњава и услов да је код друштва за осигурање, осигурао:
- усеве и плодове од ризика умањења приноса,
- расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су
прописани
условима осигуравајућег друштва, и
- животиња од ризика који су прописани условима осигуравајућег друштва а све за
меру под шифром инвестиције 100.1.1.
За меру под шифром инвестиције 100.1.1:
-Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства са 1-19 приплодних крава и
приплодних јуница,
3.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
Инвестиције

Износ

100.1.1

Регрес
за
премију
осигурања
за
усеве,плодеве,вишегодишње засаде, расаднике и 2.000.000
животиње

100.1.2

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко
4.000.000
осемењавање)
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3.1.9. Критеријуми селекције за регрес за премију осигурања.
Критеријуми рангирања подносилаца захтева за физичка лица – носиоце комеријалног
породичног пољопривредног газдинства и предузетнике
Тип критеријума за избор

Бодови

Инвестиција је лоцирана у подручјима са отежаним
да/не
условима рада у пољопривреди

20/0

Корисник је сертификован за органску производњу и/или
производи сировину или готов производ са географским да/не
пореклом

20/0

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

да/не

15/0

Подносилац захтева је жена

да/не

15/0

Корисник је задруга или члан задруге

да/не

10/0

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање
(факултет,
средња
школа
у
области
да/не
пољопривреде/ветерине или искуство у производњи од
најмање три године – уписан у РПГ)

15/10/5

Инвестиције су усмерене на смењење негативног утицаја
на животну средину (инвестиције у манипулацију и да/не
правилно одлагање стајњака)

5/0

У случају када је поднет мањи број захтева/пријава за осигурање предметне
инвестиције који испуњавају све услове, а постоји довољно расположивих средстава,
критеријуми селекције се неће користити а ранг листа неће бити формирана.

Критеријуми рангирања подносилаца захтева за правна лица
Критеријум
Максимални број поена
Подносилац захтева има
седиште у оквиру подручја са
отежаним условима рада у
пољопривреди
Број запослених у правном
лицу

Начин бодовања

Број
поена
100

да/не

15/0

<10
10-20
>20

1
5
10
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Правно лице је земљорадничка
задруга

Правно лице има позитиван
биланс успеха за претходне
две године

Подносилац захтева има
уговор о продаји својих
производа/услуга
Подносилац захтева има
уговоре са купцима из
иностранства о продаји својих
производа/услуга
Пројекат је усмерен на
смањење негативног утицаја
на животну средину и/или је
сертификован за органску
производњу, или је у процесу
конверзије за добијање статуса
органског произвођача, и/или
је произвођач сировине,
односно готовог производа са
географским пореклом

23.03.2015.године

да/не
Лице основано текуће календарске
године, године те нема биланс успеха
или лица са једним или оба биланса
успеха из претходне две године у
којима
је
исказано
негативно
пословање односно са негативним
биласом успеха за претходну годину
за лица која су основана претходне
године
Последња два биланса успеха са
исказаним позитивним пословањем
односно биланс успеха са исказаним
позитивним пословањем за претходну
годину за лица која су основана
претходне године

10/0

0

10

да/не

15/0

да/не

10/0

да/не

10/0

Правно лице није било у блокади

20

Правно лице је било у блокади више од 015 дана у континуитету или мање од 30
дана у кумулативу у последњих 12
месеци

10

Ликвидност правног лица
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Правно лице је било у блокади више од
15 дана у континуитету или више од 30
дана у кумулативу у последњих 12
месеци

0

У случају када је поднет мањи број захтева/пријава за осигурање предметне
инвестиције, који испуњавају све услове, а постоји довољно расположивих средстава,
критеријуми селекције се неће користити а ранг листа неће бити формирана.
Критеријуми селекције код регреса за репродуктивни материјал:
Нема специфичних критеријума за селекцију.
3.1.10. Интензитет помоћи
-У износу од 10 % од висине премије осигурања, без урачунатог пореза на премију
неживотног осигурања , а највише до 25.000 динара по кориснику.
-У износу од 2000 динара по грлу а највише за 19 грла приплодна млечна крава и
приплодних јуница за прво осемењавање по кориснику.
3.1.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број подржаних корисника.

2.

Број осемењених крава и јуница .

3.1.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе,Одсека за привреду и
одрживи развој, Канцеларија за пољопривреду, Комисија за имплементацију Програма.
Јединица локалне самоуправе(ЈЛС) ће сваке године објављивати позиве за подношење
захтева, рокове за подношење захтева, као и индикативни буџет мере. ЈЛС ће спровести
широку кампању информисања потенцијалних корисника. Достављени захтеви ће бити
административно проверени од стране органа локалне самоуправе у смислу
комплетности, административне усаглашености, прихватљивости и одрживости .
Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће рангирани и финансирани до
висине средстава према позиву за подношење захтева.
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања
захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за
одобравање захтева испуњени. Провере ће бити документоване на формуларима.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима ће бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од
стране органа локалне самоуправе, ранг-листа ће бити формирана на основу
критеријума рангирања. У случају када постоји више захтева са истим бројем бодова
према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом
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подношења потпуног захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који
испуњава услове и који су прихватљиви од расположивих средстава за подршку, ранг
листа неће бити креирана.
После административне контроле, прихватљиви захтеви ће бити проверени на лицу
места од стране органа локалне самоуправе. После административне контроле и
контроле на лицу места, биће склопљени уговори са подносиоцима одабраних захтева
за финансирање.
Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у обавези да
доставе своје захтеве заједно са другим траженим документима органу локалне
самоуправе.
Изабрана Ветеринарска станица обавља послове вештачког осемењавања код крајних
корисника, и то за прво осемењавање бесплатно, а по програму мера се исто финансира
из буџета општине.
3.2. Назив мере: Кредитна подршка.
Шифра мере: 100.2.
3.2.1. Образложење
Ова мера је у складу са следећим документима:
 Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014-2024
(„Службени гласник РС“ број 85∕14);
 Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”,
број 10/13,142/14);
 Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/2009 и
10/2013 - др. закон);


Попис пољопривреде 2012.



Стратегија одрживог развоја општине Трстеник за период 2010 - 2020 , у делу
привреда и рурални развој, област Ц,

Кредитна подршка је врста подстицаја којим се пољопривредним газдинствима
омогућава олакшан приступ коришћењу кредита.Суфинансирање камате за
пољопривредне кредите које додељују пословне банке а наменски кредит се користи
за унапређење и развој сточарске производње; за унапређење и развој биљне
производње;за куповину пољопривредне механизације и опреме за пољопривредну
производњу;за набавку радних машина ,уређаја и опреме потребних за покретање
породичних радионица у оквиру предузетничке делатности ради прераде
пољопривредних производа и повећања технолошког нивоа у ланцу вредности;за
куповину система и опреме за наводњавање, као и за копање – бушење бунара и
њихово опремање потребним уређајима;за повећање производних и складишних
капацитета у производњи и преради примарних пољопривредних производа и у
прехрамбено – прерађивачкој индустрији; за набавку различитих фолија и заштитних
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мрежа;за куповину обрадивог пољопривредног земљишта. Суфинансирање камате се
врши на краткорочне кредите на износ до 150.000 динара. Корисници кредита сами
врше обезбеђење кредита према условима банке , а поред главнице отплаћују и све
трошкове и провизије за пуштање кредита у течај.Општина Трстеник ће расписати
конкурс за избор потенциалних корисника средстава , а они ће кредит остваривати код
пословне банке , зависно од њихових кредитних способности.Посебним уговором
између банке ,корисника и општине биће уређени међусобни односи. У року од 30
дана од дана пуштања кредита у течај,а пре првог обрачуна камате корисник је дужан
да служби општине Трстеник документује утрошак средстава кредита.Служба општине
Трстеник ће по обрачуну банке и одлуци комисије врши уплату само редовне камате и
то на кредите чије је наменско трошење документовано.Ову меру програма општина
Трстеник већ дужи низ година подржава и имала је позитиван ефекат.У 2014. години
суфинансирање камате је вршено код 19 газдинстава за наменске краткорочне кредите.
3.2.2. Циљеви мере,
Општи циљ: Стабилност дохотка пољопривредног газдинства.
Специфични циљ:Повећање ефикасности,конкуретности и одрживости пољопривредне
производње.
3.2.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)
Национални програм за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен.
3.2.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су активна:
-регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица
-предузетник и
-правна лица, регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинства у
складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју.
3.2.5. Економска одрживост
Обзиром да је вредност за корисника до 25.000 динара ,корисник није у обавези да
поднесе бизнис план.
3.2.6. Општи критеријуми за кориснике
- Корисник мора бити регистрован у Националном регистру пољопривредних
газдинстава, и мора бити у активном статусу за 2015. годину.
- Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити уписан у регистар
привредних субјеката (АПР)
- Корисник мора имати пребивалиште на територији општине Трстеник.
-У случају подношења захтева за финансирање инвестиције корисник мора да испуни
доспеле обавезе по раније одобреним инвестицијама финансираним од стране локалне
самоуправе;
- Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине;
-У случају када корисник није власник катастарских парцела којe су предмет
инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа,
односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем;
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- Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је
предмет захтева у периоду од две година од дана набавке опреме, машина и
механизације;
- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, да је
носилац комерцијалног газдинства и да се налази у активном статусу за 2015.годину;
3.2.7. Специфични критеријуми
Није применљив.

3.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Инвестиције
100.2.1

Назив инвестиције
Суфинансирање
кредите

камата

Износ
за

пољопривредне

2.000.000

3.2.9. . Критеријуми селекције
Критеријуми рангирања подносилаца захтева за физичка лица – носиоце комеријалног
породичног пољопривредног газдинства и предузетнике
Тип критеријума за избор

Бодови

Инвестиција је лоцирана у подручјима са отежаним
да/не
условима рада у пољопривреди

20/0

Корисник је сертификован за органску производњу и/или
производи сировину или готов производ са географским да/не
пореклом

20/0

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

да/не

15/0

Подносилац захтева је жена

да/не

15/0

Корисник је задруга или члан задруге

да/не

10/0

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање
(факултет,
средња
школа
у
области
да/не
пољопривреде/ветерине или искуство у производњи од
најмање три године – уписан у РПГ)

15/10/5

Инвестиције су усмерене на смењење негативног утицаја
на животну средину (инвестиције у манипулацију и да/не
правилно одлагање стајњака)

5/0

Страна 71

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

23.03.2015.године

У случају када је поднет мањи број захтева/пријава за инвестиције који испуњавају све
услове, а постоји довољно расположивих средстава, критеријуми селекције се неће
користити а ранг листа неће бити формирана.
Критеријуми рангирања подносилаца захтева за правна лица
Критеријум
Максимални број поена
Подносилац захтева има
седиште у оквиру подручја са
отежаним условима рада у
пољопривреди
Број запослених у правном
лицу
Правно лице је земљорадничка
задруга

Правно лице има позитиван
биланс успеха за претходне
две године

Подносилац захтева има
уговор о продаји својих
производа/услуга
Подносилац захтева има
уговоре са купцима из
иностранства о продаји својих
производа/услуга
Пројекат је усмерен на
смањење негативног утицаја
на животну средину и/или је
сертификован за органску
производњу, или је у процесу
конверзије за добијање статуса
органског произвођача, и/или

Начин бодовања

Број
поена
100

да/не

15/0

<10
10-20
>20

1
5
10
да/не

Лице основано текуће календарске
године, године те нема биланс успеха
или лица са једним или оба биланса
успеха из претходне две године у
којима
је
исказано
негативно
пословање односно са негативним
биласом успеха за претходну годину
за лица која су основана претходне
године
Последња два биланса успеха са
исказаним позитивним пословањем
односно биланс успеха са исказаним
позитивним пословањем за претходну
годину за лица која су основана
претходне године

10/0

0

10

да/не

15/0

да/не

10/0

да/не

10/0

Страна 72

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

23.03.2015.године

је произвођач сировине,
односно готовог производа са
географским пореклом

Ликвидност правног лица

Правно лице није било у блокади

20

Правно лице је било у блокади више од 015 дана у континуитету или мање од 30
дана у кумулативу у последњих 12
месеци

10

Правно лице је било у блокади више од
15 дана у континуитету или више од 30
дана у кумулативу у последњих 12
месеци

0

У случају када је поднет мањи број захтева/пријава за инвестиције који испуњавају све
услове, а постоји довољно расположивих средстава, критеријуми селекције се неће
користити а ранг листа неће бити формирана.
3.2.10. Интензитет помоћи
У износу од 100% за камату на краткорочни кредит до 150.000 динара , а највише до
25.000 динара за камату по кориснику.
3.2.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број подржаних корисника ,

2.

Укупан број одобрених кредита за пољопривреду

...

3.2.10. Интензитет помоћи
У износу од 100% за камату на краткорочни кредит до 150.000 динара , а највише до
25.000 динара за камату по кориснику.
3.2.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља
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...
3.2.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе,Одсека за
привреду и одрживи развој, Канцеларија за пољопривреду, Комисија за
имплементацију Програма. Јединица локалне самоуправе(ЈЛС) ће сваке године
објављивати позиве за подношење захтева, рокове за подношење захтева, као и
индикативни буџет мере. ЈЛС ће спровести широку кампању информисања
потенцијалних корисника. Достављени захтеви ће бити административно проверени од
стране органа локалне самоуправе у смислу комплетности, административне
усаглашености, прихватљивости и одрживости. Захтеви који испуњавају услове и
прихватљиви су, биће рангирани и финансирани до висине средстава према позиву за
подношење захтева.
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања
захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за
одобравање захтева испуњени. Провере ће бити документоване на формуларима .
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима ће бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од
стране органа локалне самоуправе, ранг-листа ће бити формирана на основу
критеријума рангирања. У случају када постоји више захтева са истим бројем бодова
према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом
подношења потпуног захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који
испуњава услове и који су прихватљиви од расположивих средстава за подршку, ранг
листа неће бити креирана.
После административне контроле, прихватљиви захтеви ће бити проверени на лицу
места од стране органа локалне самоуправе. После административне контроле и
контроле на лицу места, биће донете одлуке за кориснике којима се одобрава исплата
камате.
Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у обавези да
доставе своје захтеве , заједно са другим траженим документима органу локалне
самоуправе.
3.3. Назив мере: Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава
Шифра мере: 101
3.3.1. Образложење
Ова мера је у складу са следећим документима:
 Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014 -2024
(„Службени гласник РС“ број 85∕14);
 Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”,
број 10/13,142/14);
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Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/2009 и
10/2013 - др. закон);



Попис пољопривреде 2012



Стратегија одрживог развоја општине Трстеник за период 2010 - 2020 , у делу
привреда и рурални развој, област Ц, Приоритет 1.2:Унапређење пољопривредне
производње и вишег степена технолошке прераде пољопривредних производа
.

Сектор:Месо ;
На подручју општине Трстеник има 4908 говеда, 20.499 грла свиња и 10.912 грла
оваца. Просечан број говеда по газдинству је 0,75%, свиња по газдинству је 3,11%, а
оваца 1,65%.Постојеће стање у сектору указује на пад сточарске производње.Доминира
велики број газдинстава са ниским интензитетом производње, чији је циљ унапређење
и побољшање квалитета сточарских производа,специјализација у производњи меса са
фокусом на гајење стоке, као и на побољшање продуктивности у производњи.На
нашем подручју не користе се довољно пашњаци и квалитет сточне хране није
задовољавајући.
Интервенције у оквиру мере ће бити усмерене на подршку сектору како би се
задовољили национални прописи и како би се преближили стандардима ЕУ у области
добробити животиња и животне средине.
Ради унапређења и развоја сточарске производње, општина Трстеник је предвидела
средства за набавку квалитетних говеда,оваца, коза, и свиња товних раса.Средства би
се исплатила кориснику у износу од 30 % вредности набавље стоке, умањене за износ
средстава на име пореза на додатну вредност , а највише до 50.000 динара по
кориснику.
Сектор:Поврће,јагодичасто
полузаштићеном простору;

воће

и

расадничка

производња

у

заштићеном

и

Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније
инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему,
технологију и јачање производног ланца.
Мера инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава подржава мала и
средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења процеса производње,
продуктивности, конкурентности као и технолошког оспособљавања газдинстава у
складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће
оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.
-Подручје општине Трстеник карактерише производња поврћа у затвореном простору .
На нашем подручју има 18 стакленика ,капацитета 4670 м2, код 4 пољопривредна
газдинства, 2151 пластеника, капацитета 445430м2, код 633 пољопривредна
газдинства.Иако ова газдинства карактерише специјализована производња, кључни
проблем овог сектора је уситњенос поседа и све се више газдинстава опредељује за
пластеничку производњу.Такође високи трошкови производње и немогућност утицаја
на цене у ланцу исхране доводе до ниског нивоа профита а самим тим и до
немогућности инвестирања у нове капацитете.Ова мера има сврху да помогне мала
пољопривредна газдинства да набаве пластенике , опрему и материјал како би са раном
производњом , здравим и квалитетним производима појавили се на тржишту.Општина
би финансирала са подстицајем од 30 % од предметне инвестиције умањене за износ
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на додатну вредност, а највише до 50.000 динара по

-Мера подржава и мала пољопривредна газдинства која се баве производњом јагодастог
воћа као и расадничку производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном
простору.
3.3.2. Циљеви мере
Општи циљ:
-Повећање производње,побољшање квалитета и продуктивности производа.
-Унапређење техничко-технолошке опремљености.
Специфични циљ:
- Повећање ефикасности , конкуретности и одрживости производње меса(говеда,овце,
крмаче/прасад) на малим и средњим газдинствима,
-Повећање површина у заштићеном и полузаштићеном простору.
3.3.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)
Национални програм за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен.
3.3.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су активна:
-регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица
-предузетник и
-правна лица, регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинства у
складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју.
3.3.5. Економска одрживост
Обзиром да је вредност за корисника до 50.000 динара , корисник није у обавези да
поднесе бизнис план.
3.3.6. Општи критеријуми за кориснике
- Корисник мора бити регистрован у Националном регистру пољопривредних
газдинстава, и мора бити у активном статусу за 2015. годину.
- Корисник мора имати пребивалиште на територији општине Трстеник.
- Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим
пољопривредним газдинствима;
-У случају подношења захтева за финансирање инвестиције корисник мора да испуни
доспеле обавезе по раније одобреним инвестицијама финансираним од стране локалне
самоуправе;
- Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине;
- У случају када корисник није власник катастарских парцела којe су предмет
инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа,
односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем;
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- Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је
предмет захтева у периоду од две година од дана набавке , стоке, опреме, машина и
механизације;
- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, да је
носилац комерцијалног газдинства и да се налази у активном статусу за 2015.годину;
3.3.7. Специфични критеријуми
Прихватљиви корисници за набавку квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних
раса су пољопривредна газдинства која имају најмање 1,5 ха обрадивог
пољопривредног земљишта за производњу сточне хране, који имају одговарајући
објекат за смештај и чување животиња, који су се у предходне 3 године бавили
чувањем и одгојем животиња, за меру под шифром инвестиције 101.2.1.
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства са капацитетом до 1000 м2
,пластеника , за меру под шифром инвестиције 101.3.4.
3.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

Износ

101.2.1

Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња
3.000.000
товних раса

101.3.4

Изградња стакленика и набавка опреме и
материјала
за
повртарску
производњу
и
производњу јагодичастог воћа у заштићеном и
полузаштићеном простору (набавка конструкције
за пластенике , вишеслојне фолије за пластенике,
2.000.000
систем за загревање пластеника,система за
вештачко
осветљење,система
за
наводњавање/одводњавање
и
ђубрење
водотопивим
ђубривима
и
столовима
за
производњу расада) за пластенике и стакленике)

3.3.9. Критеријуми селекције
Критеријуми рангирања подносилаца захтева за физичка лица – носиоце комеријалног
породичног пољопривредног газдинства и предузетнике
Тип критеријума за избор

Бодови

Инвестиција је лоцирана у подручјима са отежаним
да/не
условима рада у пољопривреди

20/0

Корисник је сертификован за органску производњу и/или
производи сировину или готов производ са географским да/не
пореклом

20/0
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Подносилац захтева је лице млађе од 40 година

да/не

15/0

Подносилац захтева је жена

да/не

15/0

Корисник је задруга или члан задруге

да/не

10/0

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање
(факултет,
средња
школа
у
области
да/не
пољопривреде/ветерине или искуство у производњи од
најмање три године – уписан у РПГ)

15/10/5

Инвестиције су усмерене на смењење негативног утицаја
на животну средину (инвестиције у манипулацију и да/не
правилно одлагање стајњака)

5/0

У случају када је поднет мањи број захтева/пријава за инвестиције који испуњавају све
услове, а постоји довољно расположивих средстава, критеријуми селекције се неће
користити а ранг листа неће бити формирана.
Критеријуми рангирања подносилаца захтева за правна лица
Критеријум
Максимални број поена
Подносилац захтева има
седиште у оквиру подручја са
отежаним условима рада у
пољопривреди
Број запослених у правном
лицу
Правно лице је земљорадничка
задруга

Правно лице има позитиван
биланс успеха за претходне
две године

Начин бодовања

Број
поена
100

да/не

15/0

<10
10-20
>20

1
5
10
да/не

Лице основано текуће календарске
године, године те нема биланс успеха
или лица са једним или оба биланса
успеха из претходне две године у
којима
је
исказано
негативно
пословање односно са негативним
биласом успеха за претходну годину
за лица која су основана претходне
године
Последња два биланса успеха са
исказаним позитивним пословањем
односно биланс успеха са исказаним
позитивним пословањем за претходну
годину за лица која су основана

10/0

0

10
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претходне године
Подносилац захтева има
уговор о продаји својих
производа/услуга
Подносилац захтева има
уговоре са купцима из
иностранства о продаји својих
производа/услуга
Пројекат је усмерен на
смањење негативног утицаја
на животну средину и/или је
сертификован за органску
производњу, или је у процесу
конверзије за добијање статуса
органског произвођача, и/или
је произвођач сировине,
односно готовог производа са
географским пореклом

Ликвидност правног лица

да/не

15/0

да/не

10/0

да/не

10/0

Правно лице није било у блокади

20

Правно лице је било у блокади више од 015 дана у континуитету или мање од 30
дана у кумулативу у последњих 12
месеци

10

Правно лице је било у блокади више од
15 дана у континуитету или више од 30
дана у кумулативу у последњих 12
месеци

0

У случају када је поднет мањи број захтева/пријава за инвестиције који испуњавају све
услове, а постоји довољно расположивих средстава, критеријуми селекције се неће
користити а ранг листа неће бити формирана.
3.3.10. Интензитет помоћи
Подстицај за стоку, опрему и материјал износи 30% у од вредности реализоване и у
потпуности исплаћене инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на
додату вредност а највиши укупан износ подстицаја по кориснику је до 50.000
динара.
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3.3.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број подржаних корисника,

2.

Укупан број набављених грла стоке.

3.3.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе,Одсека за привреду и
одрживи развој, Канцеларија за пољопривреду, Комисија за имплементацију Програма.
Јединица локалне самоуправе(ЈЛС) ће сваке године објављивати позиве за подношење
захтева, рокове за подношење захтева, као и индикативни буџет мере. ЈЛС ће спровести
широку кампању информисања потенцијалних корисника. Достављени захтеви ће бити
административно проверени од стране органа локалне самоуправе у смислу
комплетности, административне усаглашености, прихватљивости и одрживости .
Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће рангирани и финансирани до
висине средстава према позиву за подношење захтева.
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања
захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за
одобравање захтева испуњени. Провере ће бити документоване на формуларима.
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима ће бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од
стране органа локалне самоуправе, ранг-листа ће бити формирана на основу
критеријума рангирања. У случају када постоји више захтева са истим бројем бодова
према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом
подношења потпуног захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који
испуњава услове и који су прихватљиви од расположивих средстава за подршку, ранг
листа неће бити креирана.
После административне контроле, прихватљиви захтеви ће бити проверени на лицу
места од стране органа локалне самоуправе. После административне контроле и
контроле на лицу места, биће склопљени уговори са подносиоцима одабраних
пројеката за финансирање.
Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у обавези да
доставе своје захтеве заједно са другим траженим документима органу локалне
самоуправе.
3.4. Назив мере: Обнављање пољопривредног производног потенцијала
нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење
одговарајућих превентивних активности
Шифра мере: 104
3.4.1. Образложење
Ова мера је у складу са следећим документима:
 Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014 -2024
(„Службени гласник РС“ број 85∕14);
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Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”,
број 10/13,142/14);
Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/2009 и
10/2013 - др. закон);



Попис пољопривреде 2012



Стратегија одрживог развоја општине Трстеник за период 2010 - 2020 , у делу
привреда и рурални развој, област Ц,

Подручје општине Трстеник поред повртарске,воћарске, виноградарске производње
карактерише и изузетно скупа производња лозних и воћних садница.Елементарна
непогода град нам годинама наноси велике штете на пољопривредним културама.У
2014.години град је на подручју наше општине нанео штету на површини од 598
хектара.Штета на пољопривредним културама се кретала од 30 до 100%.што у
динарима износи преко 122.000.000.Страдали су виногради ,воћњаци, повртарске и
ратарске културе. На подручју општине имамо 18 противградних станица на којима
раде 36 стрелаца. Због малог броја ракрта које обезбеђује република, општина Трстеник
је својим буџетом определила 2.000. 000 динара за набавку ракета, како би се што боље
обезбедиле противградне станице и била већа ефикасност заштите од града.У сарадњи
са радарским центром Крушевац општина Трстеник је у 2014. години набавила 98
ракета .Исте ракете са ракетама из републике су расподељене код противградних
станица.
3.4.2. Циљеви мере
Општи циљ: Одрживо управљања ресурсима и заштите животне средине.
Специфични циљ: Заштита пољопривредних површина од града.
3.4.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)
Национални програм за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен.
3.4.4. Крајњи корисници
- Општина Трстеник.
3.4.5. Економска одрживост
Није применљиво.
3.4.6. Општи критеријуми за кориснике
Није применљиво.
3.4.7. Специфични критеријуми
Није применљиво.
3.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
104.1

Износ

Улагање у заштиту од елементарних непогода ,
неповољних
климатских
прилика
и 2.000.000
катастрофалних догађаја

3.4.9. Критеријуми селекције
Није применљиво.
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3.4.10. Интензитет помоћи
Од стране општине 5 ракета по противградној станици.
3.4.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број испаљених ракета,

2.

Укупно одбрањена површина од града.

...
3.4.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе,Одсека за привреду и
одрживи развој, Канцеларија за пољопривреду, Комисија за имплементацију Програма.
Јединица локалне самоуправе(ЈЛС) ће сваке године објављивати јавну набавку за
потребне ракете. Ракете уз сагласност Радарског центра се набављају од најповољнијег
понуђача. Исте се складиште у складу са прописима у складиштима радарског центра.
Према потребама противградних станица и праћења временских прилика Радарски
центар врши расподелу противградних ракета.
Исти достављају извештаје локалној самоуправи о утрошку ракета, активирању и
утрошку ракета од стране републике и општине. Извештаји се разматрају на
општинском већу и седницама скупштине општине.У извештају се приказују и
брањене површине, настале штете од града и оцене о раду стрелаца.
3.5. Назив мере: Трансфер знања и развој саветодавства - Унапређење обука у
области пољопривреде и руралног развоја
Шифра мере: 305
3.5.1. Образложење
Ова мера је у складу са следећим документима:
- Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014-2024 („Службени
гласник Републике Србије“, број 85/2014)
- Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде
(„Службени гласник Републике Србије“, број 30/10)
- Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”,
број 10/13,142/14);
-Стратегија одрживог развоја општине Трстеник за период 2010 - 2020 , у делу
привреда и рурални развој, област Ц,
Креирање и трансфер знања у области пољопривреде одвија се кроз систем формалног
образовања свих нивоа као и путем различитих врста обука организованих од стране
образовних и научноистраживачких институција, пољопривредне саветодавне и
стручне службе, медија. Ова мера унапређује креирање нових знања у складу са
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стварним потребама крајњих корисника, имплементацију постојећих знања и трансфер
знања међусобним повезивањем креатора знања и њиховим повезивањем са
пољопривредним произвођачима, малим и средњим предузећима и другим актерима
руралне заједнице. Такође, ова мера је усмерена на развој капацитета Пољопривредне,
саветодавне и стручне службе односно модернизацију физичких ресурса и јачања
компетенције запослених у смислу постизања квалитета и ефикасности понуђеног
савета крајњим корисницима, тј. свим оним којим Пољопривредна саветодавна и
стручна служба пружа савете и информације од значаја за живот и рад у руралним
срединама.
Ову меру је неопходно спроводити због поседовне структуре (велики број малих
газдинстава), скромног знања и недостатка додатних вештина руралног становништва,
ниске продуктивности и ниских прихода који се остварују од пољопривреде.
Општина Трстеник у оквиру информативних активности
за пољопривредне
произвођаче организује одлазак на пољопривредне сајмове.Поред тога што се сваке
године организује одлазак на сајам у Нови Сад ,већ неколико година организује одлазак
на сајам у иностранство. У 2014. години 120 пољопривредних произвођача је било на
пољопривредном сајму у Солуну.Ранијих година такође су по 120 пољопривредни
произвођачи су били на сајму у Пловдиву, сајму у Верони.Сајам у Новом Саду преко
организације општине посети од 120 до 180 пољопривредних произвођача ,зависно од
интересовања.
Пољопривредни произвођачи на сајму су стекли нове пословне партнере, упознали се
су са новом механизацијом,опремом, новим средствима за заштиту и стекли нова
знања .
Поред одласка на сајмове општина организује манифестације у обласи пољопривреде.
У току године се одрже следеће манифестације: Дан винограда и винара,,Св. Трифун“,
14. фебруара, Дани поврћа, Дани купине.
Манифестације посети од 500 до 1000 људи и у организацији учествују и удружења
пољопривредних произвођача.Пољопривредни произвођачи излажу и своје
пољопривредне производе.На манифестацијама се организују и предавања од стране
еминентних стручњака са факултета, института, пољопривредних саветодавних служби
за област за коју су заинтересована пољопривредна газдинства .У зимском периоду од
стране пољопривредне саветодавне службе и општине се организују разна стручна
предава из различитих области везана за пољопривредну производњу. Редовно се
представљају мере постицаја од стране Министарства и локалне самоупправе преко
трибина и медија, веб сајта општине.
3.5.2. Циљеви мере
Општи циљ: Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног
тржишта.
Специфични циљ: Јачање и функционално повезивање свих актера у систему креирања
и трансфера знања.
3.5.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)
Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен.
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3.5.4. Крајњи корисници
Општина Трстеник.
Посредни корисници:
- регистрована пољопривредна газдинства
3.5.5. Економска одрживост
Није применљиво.
3.5.6. Општи критеријуми за кориснике
Није применљиво.
3.5.7. Специфични критеријуми
Није применљиво.
3.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
305.2

Информативне
манифестације

активности:сајмови,изложбе,

Износ
1.500.000

3.5.9. Критеријуми селекције
Није применљиво
3.5.10. Интензитет помоћи
100 %
3.5.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број пољопривредних произвођача која су посетила сајам,

2.

Укупан број посетилаца манифестације.

3.5.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе,Одсека за привреду и
одрживи развој, Канцеларија за пољопривреду, Комисија за имплементацију Програма.
Јединица локалне самоуправе(ЈЛС) ће сваке године објављивати јавну набавку за
организовање сајма.Најповољнији понуђач водиће пољопривредне произвођаче на
сајам. За предавања која се реализују у оквиру манифестације, за предаваче такође
путем писаних понуда, најповољнија понуда.
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Анекс 1. Идентификациона картa АП/ЈЛС са упутством за попуњавање
Табела 1. Показатељи које је потребно навести у Анексу 1 уводног дела Програма
Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и
географски положај
Аутономна покрајина

Јединица
мере

Назив

Регион
Назив
Област
Назив
Град или општина
Назив
Површина
км²
Број насеља
Број
Број катастарских
Број
општина
Подручја са отежаним
Број
условима рада у
пољопривреди
(ПОУРП)1
Демографски показатељи
Број становника
Број
Број домаћинстава
Број
Густина насељености
ст/km²
(број становника /
површина, км²)
1

Вредност, опис показатеља

Година

Извор
податка

Шумадија и Западна Србија
Расинска област
Трстеник
448
51
49

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Устав
РС
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

6

2013

Правилник

42475
14662
95

2011
2011

рзс**
рзс*

/

Навести да ли су на територији АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која
испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 29/13)
која се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС посредством националног
стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће околности за пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.
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Промена броја
становника 2011:2002
(2011/2002*100 – 100)
- у руралним
подручјима
АП/ЈЛС
Учешће становништва
млађег од 15 година
Учешће становништва
старијег од 65 година
Просечна старост
Индекс старења2
Без школске спреме и са
непотпуним основним
образовањем
Основно образовање
Средње образовање
Више и високо
образовање
Учешће
пољопривредног у
укупном становништву
Природни услови
Рељеф (равничарски,
брежуљкасти, брдски,
планински)
Преовлађујући
педолошки типови
земљишта и бонитетна
класа3
Клима (умерено2
3

23.03.2015.године

%

-1,4

2011

рзс**

%

-5,1

2011

рзс**

%

12,14

2011

рзс**

%

23,52

2011

рзс**

година

2012
2012
2012

рзс*

%

46,3
159,4
19,43

%
%
%

22,58
45,39
12,16

2012
2012
2012

рзс*
рзс*
рзс*

%

65,17

процена

Опис

Равничарски,брежуљкљсти, брдски

интерни

Опис

Смоница,гајњача,оподзољена гајњача,алувијална смоница, алувијална
земљишта,
3 и 4 класа

интерни

Опис

умерено- континентална

Интерни

Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.
Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014).

рзс*
рзс*
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континентална,
субпланинска, ...)
Просечна количина
Мм
628
падавина
Средња годишња
ºC
11,4
температура
Хидрографија
Опис
ЗападнаМорава,реке:Љубостињска,
(површинске и
Оџачка,Црнишавска,Попинска,Сребрничка
подземне воде)
Површина под шумом
Ha
10.699
Учешће површина под
%
23,88
шумом у укупној
површини АП/ЈЛС
Пошумљене површине
Ha
10,21
у претходној години
Посечена дрвна маса
m³
16.609
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број
Број
6543
пољопривредних
газдинстава:
Број регистрованих
Број
3778
пољопривредних
газдинстава (РПГ):
- породична
%
99,39
пољопривред
на газдинства
- правна лица и %
0,06
предузетници
Коришћено
Ha
16.586
пољопривредно
земљиште (КПЗ)
4

Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.

Интерни
Интерни
Интерни

2012
2012

рзс*
рзс*
Интерни

2012

рзс*

2012

рзс***
Управа
за
трезор4

2012

рзс***
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Учешће КПЗ у укупној
површини ЈЛС
Оранице и баште,
воћњаци, виногради,
ливаде и пашњаци,
остало5
Жита, индустријско
биље, поврће, крмно
биље, остало6
Просечна величина
поседа (КПЗ) по
газдинству
Обухваћеност
пољопривредног
земљишта комасацијом
Обухваћеност
земљишта неким видом
удруживања
Пољопривредна
газдинства која
наводњавају КПЗ
Одводњавана површина
КПЗ
Наводњавана површина
КПЗ
Површина
пољ.земљишта у
државној својини на
територији АП7
Површина
5

23.03.2015.године

%

37,02

ha, %

10.175ха (61,35%)оранице и баште,
2012
1264ха(7,62%)воћњаци,2199ха(13,26%)виногради,2441ха(14,71%)ливаде
и пашљаци,508 ха (3,05%)остало

рзс***

ha, %

6.321ха(62,13%)жита,1135ха (11,16%)поврће,2412ха(23,70%)крмно
биље,307 ха(3,01%) остало

2012

рзс***

Ha

2,52

2012

рзс***

Ha

0

интерни

Ha

0

интерни

број

2.660

рзс***

Ha

0

интерни

Ha

1.703

рзс***

Ha

1.106

интерни

ha

32

интерни

Окућница, расадници и др.
Цвеће и украсно биље, угари и др.
7
Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење.
6

/

/
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пољ.земљишта у
државној својини која
се даје у закуп:
физичка лица
: правна лица
Говеда, свиње, овце и
козе, живина, кошнице
пчела
Трактори, комбајни,
прикључне машине
Пољопривредни
објекти8
Хладњаче, сушаре,
стакленици и
пластеници
Употреба мин. ђубрива,
стајњака и средстава за
заштиту биља
Чланови газдинства9 и
стално запослени на
газдинству:
(на породичном ПГ : на
газдинству правног
лица / предузетника)
Годишње радне
јединице10
Земљорадничке задруге
и удружења
пољопривредника11
8

23.03.2015.године

интерни

%

71,55:28,45

број

4.908 говеда,20.499свиња,10.912 оваца,1.385 козе,201.651живине,7.000
кошница пчела

2012

рзс***

број

10.197трактори,196 комбајни,16.353 прикључне машине

2012

рзс***

број

7.008

2012

рзс***

број

2198

2012

рзс***

ha, број
ПГ

10.455ха,6085 пољопривредних газдинстава

2012

рзс***

број

16.303

2012

рзс***

%

1,90

2012

рзс***

број

9.703

2012

рзс***

број

4 земљорадничке задруге
9 удружења пољопривредних произвођача

интерни

Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси), и пољопривредних машина и опреме.
Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.
10
Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству; представља еквивалент рада једног лица,
тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.
9
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Производња
пољопривредних
производа12:
- биљна
производња

23.03.2015.године

количина
тона

5390 пшенице,870 осталих жита,18.377 кукуруза,15.168 воћа,21.990
грожђа,31.780 поврћа,6.800.000 ком. лозних калемова,6.000.000 ком.
воћних садница,7.00.000 ком. садница ружа
млеко,месо,јаја, вуна, мед...

сточарска
т, лит.,
ком.
производња
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна
инфраструктура
Дужина путева13
km
264
Поште и телефонски
број
7;12969
претплатници
Водопривредна
инфраструктура
Домаћинства
број
Нема податак,за рурално подручје, 8707 градско подручје
прикључена на
водоводну мрежу
Домаћинства
број
0
прикључена на
канализациону мрежу
Укупне испуштене
хиљ.m³
1639000
отпадне воде
Пречишћене отпадне
хиљ.m³
0
воде
Енергетска
инфраструктура
Производња и
број
Врши трансформација и пренос ,у руралној средини 232 трафостанице и
-

11

2012

интерни

2012
2012

рзс*
рзс*

2012

рзс*
интерни

2012

рзс*

2012

рзс*

Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на територији АП/ЈЛС
Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС.
13
Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве).
12

рзс***и
интерни

интерни
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снабдевање
електричном
енергијом14
Социјална
инфраструктура
Објекти образовне
инфраструктуре15
Број становника на
једног лекара
Број корисника
социјалне заштите
Диверзификација
руралне економије
Запослени у сектору
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде16
Газдинства која
обављају друге
профитабилне
активности17
Туристи и просечан број
ноћења туриста18 на
територији АП/ЈЛС
Трансфер знања и
информација
Пољопривредна
саветодавна стручна
14

23.03.2015.године

59 у граду

број

2012/13 рзс*

број

1 предшколска матична и 21 подручна,8 основних школа, 2средње,2
високе школе и факултета
775

2012

рзс*

број

2086

2011

рзс*

број

16.303 (16.187+116)

2012

рзс*
рзс***

број

204

2012

рзс***

број

3849

2012

рзс*

да / не

Да

интерни

Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне енергије на територији АП/ЈЛС.
Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС.
16
На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама и др.
17
Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности у шумарству, обрада дрвета, народна
радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.).
18
Домаћи и страни.
15
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служба
Пољопривредна
газдинства укључена у
саветодавни систем19

број

23.03.2015.године

до 1000 газдинстава

2014

ПССС

РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs

19

Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих пољопривредних газдинстава која се укључују у
саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на групним предавањима и кроз повремене посете саветодаваца пољопривредним газдинствима.
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23.03.2015.године
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На основу члана 40. став 2. тачка 2.
и 8. 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
одржаној
20.03.2015.године, донела је
З А К Љ У Ч А К

I – Усваја се Извештај о раду
Општинске управе општине Трстеник за
2014.годину.
II - Овај Закључак објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.

23.03.2015.године

На основу члана 40. став 2. тачка 2. и
8. 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
одржаној
20.03.2015.године, донела је
З А К Љ У Ч А К
I – Усваја се Извештај о раду и
финансијски
извештај
Дирекције
за
планирање и изградњу „Трстеник“ ЈП за
2014.годину прихваћен од стране Надзорног
одбора за планирање и изградњу „Трстеник“
ЈП бр. 320/1 од 09.03.2015.године.
II - Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 021-20/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,

Број: 021-21/2015-01

Милић Павловић

На основу члана 40. став 2. тачка 2. и
8. 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
одржаној
20.03.2015.године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић
На основу члана 40. став 2. тачка 2. и
8. 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 одржаној 20.03.2015., донела је
З А К Љ У Ч А К

З А К Љ У Ч А К
I – Усваја се Извештај о раду
Општинског правобранилаштва општине
Трстеник за 2014.годину.
II - Овај Закључак објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.

I – Усваја се Извештај о раду и
Извештај о финансијском пословању Јавног
предузећа Радио и телевизија Трстеник за
2014.годину, прихваћен од стране Надзорног
одбора ЈПРТВ Трстеник бр. 112-55 од
03.03.2015.године.
II - Овај Закључак објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-9/2015-01

Број: 021-8/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,

ПРЕДСЕДНИК СО-е,

Милић Павловић

Милић Павловић
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На основу члана 40. став 2. тачка 2. и
8. 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 одржаној 20.03.2015.године,
донела је
З А К Љ У Ч А К

23.03.2015.године

На основу члана 40. став 2. тачка 2. и
8. 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
одржаној
20.03.2015.године, донела је
З А К Љ У Ч А К

I – Усваја се Извештај о пословању
ЈКП „Почековина“ из Почековине са
финансијским извештајем за 2014.годину,
прихваћен од стране Надзорног одбора ЈКП
„Почековина“ из Почековине, бр. 16/2015 од
04.03.2015.године.

I – Усваја се Извештај о раду и
Извештај
о
финансијском
пословању
Народног универзитета у Трстенику за
2014.годину прихваћен од стране Управног и
Надзорног одбора Народног универзитета у
Трстенику бр. 46/1 од 05.02.2015.године.

II - Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

II - Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-23/2015-01

Број: 021-25/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић
Милић Павловић
На основу члана 40. став 2. тачка 2. и
8. 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 одржаној 20.03.2015.године,
донела је
З А К Љ У Ч А К

На основу члана 40. став 2. тачка 2.
и 8. 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
одржаној
20.03.2015.године, донела је
З А К Љ У Ч А К

I – Усваја се Извештај о раду и
Финансијски извештај Центра за социјални
рад „Трстеник“ у Трстенику за 2014.годину,
прихваћен од стране Управног и Надзорног
одбора Центра за социјални рад „Трстеник“
бр. 01-551-275 од 25.02.2015.године.

I – Усваја се Извештај о раду и
Извештај о финансијском пословању Народне
библиотеке „Јефимија“ из Трстеника за
2014.годину прихваћен од стране Управног
одбора Народне библиотеке „Јефимија“ бр.
29/1 од 06.03.2015.године.

II - Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

II - Овај Закључак објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-22/2015-01

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-10/2015-01

ПРЕДСЕДНИК СО-е,

ПРЕДСЕДНИК СО-е,

Милић Павловић

Милић Павловић
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На основу члана 40. став 2. тачка 2. и
8. 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 одржаној 23.03.2015.године,
донела је

23.03.2015.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-24/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић

З А К Љ У Ч А К
I – Усваја се Извештај о раду
Установе за спорт и физичку културу
Спортски центар „Трстеник“ из Трстеника са
финансијским извештајем за 2014.годину,
прихваћен од стране Управног одбора
Установе за спорт и физичку културу
Спортски центар „Трстеник“ из Трстеника, бр.
141/2015 од 05.03.2015.године.
II - Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-12/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић

На основу члана 40. став 2. тачка 2. и
8. 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 одржаној 20.03.2015.године,
донела је
З А К Љ У Ч А К
I – Усваја се Извештај о раду
Туристичке организације општине Трстеник
са финансијским извештајем за 2014.годину,
прихваћен од стране Управног одбора
Туристичке организације општине Трстеник
бр. 154-52/2015 од 04.03.2015.године.
II - Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
На основу члана 40. став 2. тачка 2. и
8. 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 одржаној 20.03.2015.године,
донела је

Број: 021-11/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић

З А К Љ У Ч А К
I – Усваја се Извештај о раду и
финансијски извештај Дома здравља „Др.
Сава Станојевић“ Трстеник за 2014.годину,
прихваћен од стране Управног одбора Дома
здравља „Др. Сава Станојевић“ Трстеник, бр.
02-258/1 од 25.02.2015.године.
II - Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

На основу 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 одржаној
20.03.2015.године, донела је
О Д Л У К У
I – Усваја се Ребаланс пословања ЈКП
„Енергетика“ Трстеник ,за 2015.годину.
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II – Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-26/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,

23.03.2015.године

На основу члана 52. Закона о
планирању
и
изградњи
(''Сл.гласник
Републике Србије'', бр. 72/2009 ...132/2014 и
145/2014) и члана 40. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', број
7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13) на предлог
Општинског већа, Скупштина општине
Трстеник
на
седници
одржаној
20.03.2015.године, донела је

Милић Павловић
Р Е Ш Е Њ Е
о допуни Решења о образовању Комисије за
планове
На основу члана 40. став 1. тачка 15а.
алинеја 9. Статута општине Трстеник
(''Сл.лист општине Трстеник'', број 7/08, 10/08,
5/10, 6/12, 1/13 и 5/13) на предлог Општинског
већа, Скупштина општине Трстеник на
седници одржаној 20.03.2015.године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
I – Даје се сагласност Установи за
спорт и физичку културу ''Спортски центар
Трстеник'',
носиоцу
права
коришћења
градског грађевинског земљишта и то дела
кат.парц.бр. 2551 КО Трстеник, у површини
око 6 ари, власништво Општине Трстеник да
ово земљиште у јавној својини може дати у
закуп на период од 5 година.
II – Решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Трстеник''.
III – Решење доставити: Установи за
спорт и физичку културу ''Спортски центар
Трстеник'', Одсеку за буџет, финансије и
имовинско-правне односе и архиви.

I – У Решењу о образовању Комисије
за планове број 02-41/2013-01 од 19.марта
2013.године (''Службени лист општине
Трстеник'', бр. 1/2013) у ставу I. додаје се
тачка 6. која гласи:
''Зорица Илић, дипломирани правник
из Трстеника, за члана Комисије''.
II – Мандат члана Комисије траје
колико и мандат председника и осталих
чланова Комисије.
III – У осталом делу Решење о
образовању комисије за планове остаје
непромењено.
IV – Решење објавити у ''Службеном
листу општине Трстеник''.
V – Решење доставити: Зорици Илић
из Трстеника, Председнику и члановима
Комисије за планове и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 02-10/2015-01
Број: 464-6/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е
Милић Павловић

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић
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На основу 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 одржаној
20.03.2015.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О разрешењу члана Изборне
Комисије општине Трстеник у сталном
саставу

23.03.2015.године

Грабовца, члана Демократске странке именује
Ивана Ружић, члан Социјалдемократске
странке из Трстеника, ул. Кнегиње Милице
64/2.
II - Ово Решење објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 02-12/2015-01

I – Разрешава се Трошић Анђелка
из Грабовца – члан Демократска странка
дужности члана Изборне Комисије
општине Трстеник у сталном саставу.
II - Ово Решење објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 02-11/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,

Милић Павловић
На основу члана 13. став 4. и члана 14.
став 1., 3., 4. и 5. Закона о локалним изборима
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 и 54/11) 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
одржаној
20.03.2015.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О измени Решења о именовању
Изборне Комисије општине Трстеник у
сталном саставу
I – У решењу о именовању Изборне
Комисије општине Трстеник у сталном
саставу („Сл.лист општине Трстеник“, бр.
1/2014 – Решење број 02-7/2014-01 од
24.01.2014.године), став 1. тачка 9. мења се,
тако да се уместо Анђелке Трошић из

у

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић

На основу члана 34. став 3. , а у вези
са ставом 1. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013) 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 одржаној 20.03.2015.године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
О давању сагласности на нови назив ОШ
„Велика Дренова“ у Великој Дренови
I – Даје се сагласност на предлог
Школског одбора ОШ „Велика Дренова“ из
Велике Дренове на стастусну промену - назив
- Основне школе „Велика Дренова“ у Великој
Дренови, тако што уместо досадашњег назива
– Основна школа „Велика Дренова“ сада
назив ове установе гласи - Основна школа
„Добрица Ћосић“.
II – Ово Решење објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-22/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

На основу члана 20. став 2. тачка 38.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. Гласник
РС", бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 40. став
1. тачка 20 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
одржаној
20.03.2015.године, донела је

23.03.2015.године

(словима:
двестачетрдесетхиљадаиосамстодинара).
2. Радојичић Даница се обавезује да
са општином Трстеник закључи Уговор о
отуђењу у року од 30 дана од коначности
решења. У противном, сматраће се да је
одустала од захтева да јој се наведено
земљиште отуђи и ово решење ће се
поништити.
3. Овлашћује се председник општине
Трстеник да у име и за рачун општине,
закључи уговор о отуђењу непокретности под
условима наведеним у тачки 1. овог Решења.

Р Е Ш Е Њ Е
I – Даје се сагласност Удружењу
моторциклиста општине Трстеник да носи
назив – МОТО КЛУБ „ТРСТЕНИК“.

4. О извршењу овог решења стараће се
Општинска управа општине Трстеник.
II - Ово Решење објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

5.
поступку.

Решење је коначно у управном

6. Решење објавити у ''Службеном
листу општине Трстеник''.

Број: 023-1/2015-01
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Милић Павловић

Број: 464-7/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е

На основу члана 100. став 1. тачка 3.
Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14) 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
дана 20.03.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отуђењу грађевинског земљишта
непосредном погодбом
1. Радојичић Даници из Трстеника Ж.
Трифуновића 17/5, ОТУЂУЈЕ СЕ (продаје)
грађевинско земљиште у јавној својини
непосредном погодбом, ради легализације
бесправно саграђеног стамбеног објекта, и то:
- кат.парц.бр. 630/2 КО Трстеник у
површини од 301 м2, уписана у
Лист
непокретности бр. 4423 КО Трстеник, уз
накнаду у износу од 240.800,00 динара

Милић Павловић
На основу члана 27. став 10. Закона о
јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2011)
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, дана 20.03.2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности у јавну
својину непосредном погодбом
I – Прибавља се у јавну својину
непосредном
погодбом
непокретностграђевинско земљиште, означена као део
кат.парцеле број 3772/1 КО Трстеник, у
површини од око 277м2, уписана у Лист
непокретности број 2018 КО Трстеник, у
својини Ристић Бошка из Београда.
Oвом Одлуком, у складу са Законом о
јавној својини, врши се прибављање
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непокретности у јавну својину општине
Трстеник, за потребе изградње кружног тока проширења укрсног места државног пута IБ
реда број 23 Крушевац-Краљево, раскрсница
улица Цара Душана, Крсте Босанца,
Шумарске и Краљевачке.
II – Број и тачна површина катастарске
парцеле која је предмет прибављања у јавну
својину одредиће Служба за катастар
непокретности у Трстенику након спровођења
Урбанистичког
пројекта
парцелације
кат.парц.бр. 3772/1 КО Трстеник.
III – Непокретност из тачке I ове
Одлуке прибавља се по процењеној тржишној
вредности непокретности утврђеној актом
надлежног пореског органа.
IV – Овлашћује се председник
општине да у име општине Трстеник са
Ристић Бошком из Београда закључи Уговор о
прибављању непокретности у јавну својину.
V – Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
прибављању непокретности у јавну својину
непосредном погодбом, број 022-13/2013-01
од 19.03.2013. године.
VI - Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Трстеник''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-15/2015-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,

Милић Павловић

23.03.2015.године
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ветар, поплава и бујице у износу од
7.860.000,00 динара искористиће се за:

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 19.02.2015.године, донело је
З А К Љ У Ч А К

-

-

I – Предлаже се Скупштини општине
Трстеник да донесе Одлуку о давању
сагласности за куповину имовине ЈКП
„Стопања“ – у стечају.
II – Усвајањем Одлуке ставља се ван
снаге Решење Скупштине општине Трстеник
број 02-125/2013-01 од 29.11.2013.године.
III – Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

23.03.2015.године

у

набавку противградних ракета у
износу од 2.500,000.00 динара,
исплату накнаде стрелцима
ангажованим на основу одлуке
Скупштине општине Трстеник, у
укупном износу од 2.000.000,00
динара,
набавку ђубрива за домаћинства
која су поднела пријаву штете од
елементарне непогоде (града) која
је 21.08.2014.године задесила део
општине Трстеник, а у складу са
евиденцијом коју води Одсек за
привреду и одрживи развој, у
износу од 1.990.000,00,
улагање у одржавање
противградних станица, и то:
ПГ Рујишник – 600.000,00
ПГ Грабовац - 300.000,00
ПГ Јасиковица – 200.000,00
ПГ Риђевштица – 200.000,00, у
сарадњи са Месним заједницама
на чијој се територији налазе
наведене противградне станице.

Број: 022-9/2015-03

2. За спровођење ове Одлуке задужене
су надлежне службе Општинске управе.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

3. Одлуку доставити: Одсеку за буџет
и финансије, Одсеку за привреду и одрживи
развој и архиви.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Алексић, дипл.економиста

Општинско веће општине Трстеник,
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) на седници
одржаној 19.02.2015.године, донело је
О Д Л У К У
о коришћењу средстава бесповратне
помоћи
добијених од Владе Републике Србије
1. Средства одобрена општини
Трстеник на име помоћи Републике Србије за
санирање штета насталих услед елементарних
непогода (град, обилне падавине, олујни

4. Одлуку објавити у ''Службеном
листу општине Трстеник''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 022-3/2015-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Мирослав Алексић,дипл.економиста
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На основу чланова 16. и 17. Одлуке о
правима и услугама у социјалној заштити
Општине Трстеник („Сл. лист општине
Трстеник“, бр. 1/2013), Правилника о
остваривању субвенције комуналних услуга
(„Сл. лист општине Трстеник, бр. 2/2013) 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 Општине
Трстеник, на седници одржаној дана
19.02.2015. године, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ
СУБВЕНЦИЈА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 1.
У
Правилнику
о
остваривању
субвенције комуналних услуга („Сл.лист
општине Трстеник“, бр.2/2013), у члану 3.
мења се први став и гласи:
''Право на субвенцију комуналних
услуга могу да остваре појединци, односно
породице које имају пребивалиште, односно
боравиште на територији општине Трстеник,
уколико редовно измирују доспеле обавезе,
односно немају дуговања, под условом да је
члан породице:
1. Корисник права на новчану
социјалну помоћ, без ограничења
временског трајања права;
2. Корисник права на додатак за
помоћ и негу другог лица са
признатим статусом енергетски
заштићеног купца ;
3. Корисник права за помоћ и негу
другог лица, под условом да нема
других примања, и да је лице са
сметњама у развоју (телесним,
интелектуалним, менталним,
сензорним и вишеструким
сметњама);
4. Лице са признатим статусом
ратног војног инвалида и
5. Породице палих бораца.“

Члан 2.
После члана 3. додаје се наслов и члан
3а, који гласи ''Обим остваривања права на
субвенције''.

23.03.2015.године

„Корисници
права
на
новчану
социјалну помоћ под условом да им је право
признато у неограниченом временском
периоду као и лица са признатим статусом
ратног војног инвалида под условом да нису у
радном односу, стичу право на потпуну
субвенцију комуналних услуга (утрошену
воду, изношења смећа и за испоручену
топлотну енергију).
Корисници права на додатак за помоћ
и негу другог лица са признатим статусом
енергетски заштићеног купца, корисници
права на додатак за помоћ и негу другог лица,
под условом да немају других примања и да је
лице са сметњама у развоју; лица са
признатим статусом ратног војног инвалида
која су у радном односу и породице палих
бораца стичу право на ослобађање од плаћања
месечне обавезе за испоручену топлотну
енергију и комуналне услуге и то:
-за испоручену топлотну енергију у
површини од 20 м2;
-за извршене комуналне услуге 20% од
укупног месечног рачуна.“
Члан 3.
Мења се члан 4. Правилника
о
остваривању субвенција комуналних услуга и
гласи:
„Поступак за остваривање права на
субвенцију комуналних услуга, покреће
странка подношењем писаног захтева Центру
за социјални рад „Трстеник“.
Уз захтев за остваривање права на
субвенцију комуналних услуга, подносилац
захтева прилаже фотокопију личне карте,
последњи рачун о утрошеној води и изнетом
смећу, последњи рачун о утрошеној топлотној
енергији, доказ по ком основу користи стан
(власник, закупац), ратни војни инвалиди
прилажу и Уверење/Потврду, која потврђује
њихов статус, док корисници додатка за
помоћ и негу другог лица прилажу Уверење о
призатом статуса енергетски заштићеног
купца.
Након пријема захтева, Центар, за
кориснике новчане социјалне помоћи и
кориснике додатка за помоћ и негу другог
лица, врши проверу чињенице да ли се
подносилац захтева налази у систему
социјалне заштите као корисник наведених
права, и то увидом у листинге које једном
месечно добија од Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике и уколико
се подносилац налази у систему, издаје
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Уверење о признатом праву на субвенцију, и
уноси име и презиме подносиоца са подацима
из рачуна у списак корисника права на
субвенцију комуналних услуга, а самог
корисника евидентира у посебну евиденцију о
признатим правима утврђујући му тачан обим
субвенција и рок важења.
Сачињене спискове доставља ЈКП
„Енергетици“, ЈКСП „Комстану“ и другим
пружаоцима комуналних услуга, која су
дужна да у складу са назначеним основом за
остваривање права на субвенцију, у смислу
члана 3а, изврше благовремено умањење
`месечних рачуна у периоду на који је
кориснику признато право.
Члан 4.
У члану 5. мења се први став и гласи:
''Право на субвенцију се признаје
почев од првог дана наредног месеца у односу
на дан подношења захтева, и то у трајању од
највише 12 месеци или у краћем трајању (за
кориснике УТНП-а и ТНП-а, којима је право
признато у краћем трајању). Након истека
рока на који је право признато, странка може
поново поднети захтев уз који додатно
прилаже доказ да је уредно измирила текуће
обавезе за период за који је остварила право
на субвенцију комуналних услуга .

23.03.2015.године

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 општине Трстеник на седници одржаној
19.02.2015.године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
I – Даје се сагласност на повећање
цена комуналних услуга и то:
1. Вода, производња и дистрибуција
воде;
2. Одржавање канализације;
3. Сакупљање и одвожење смећа
које цене је утврдио Надзорни одбор
ЈКСП ''Комстан'' Трстеник Одлуком број
6024/XV-2.1.,
на
седници
одржаној
08.12.2014.године и Одлуком број 645/XVI -1
од 12.02.2015.године.
II - Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу општине Трстеник''.
III – Решење доставити:
''Комстан'' Трстеник и архиви.

ЈКСП

Члан 5.
У осталом делу Правилник о
остваривању субвенција комуналних услуга
остаје непромењен.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 40-151/2015-03

Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у Службеном
листу општине Трстеник.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 110-1/2015-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Мирослав Алексић, дипл. економиста

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 општине Трстеник на седници одржаној
19.02.2015.године, донело је

III – Решење доставити:
''Почековина'' из Почековине и архиви.

ЈКП

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 40-92/2015-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Р Е Ш Е Њ Е
I – Даје се сагласност на повећање
цена погребних услуга за 2015.годину које је
утврдио Надзорни одбор ЈКСП ''Комстан''
Трстеник, Одлуком број 6024/XV-2.2. од
08.12.2014.године и Одлуком број 645/XVI-2
од 12.02.2015.године.
II – Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу општине Трстеник''.
III – Решење доставити:
''Комстан'' Трстеник и архиви.

23.03.2015.године

ЈКСП

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 40-151/2015-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Мирослав Алексић,дипл.економиста

Општинско веће општине Трстеник,
на седници која је
одржана
дана
11.03.2015.године, на основу члана 61 Статута
Oпштине Трстеник („Службени лист општине
Трстеник“, бр. 7/08,10/08,5/10,6/12,1/13,5/13, а
у вези чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и
41/09), донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ПРЕДЛОГА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Мирослав Алексић,дипл.економиста

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 општине Трстеник на седници одржаној
19.02.2015.године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
I – Даје се сагласност на повећање
цена комуналних услуга (вода и одношење
смећа) ЈКП ''Почековина'' из Почековине, које
је утврдио Надзорни одбор овог предузећа
Одлуком број 09/2015 од 13.02.2015.године.
II – Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу општине Трстеник''.

I – Образује се Комисија за израду
Предлога
годишњег
програма
заштите,уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта на територији
општине Трстеник (у даљем тексту:
Комисија).
II– У Комисију се именују:
за председника:
Зоран Еркић, заменик Начелника општинске
управе, дип. правник
за чланове:
1. Славица Павловић-Брашић,сам. труч. сар.
за пољ.Општинске управе, дип. инг. агрон.
2. Герасим Атанасковић, члан Општинског
већа за пољопривреду, дип. инг пољоприв.
3.
Миомир
Милићевић,
дип.
инг.пољопривреде,
4.Елизабета Ђорђевић, Служба за катастар
непокретности Трстеник, геометар.
III- Задатак Комисије је:
а) да пре израде Предлога годишњег програма
заштите,
уређења
и
коришћења
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пољопривредног земљишта на територији
општине Трстеник (у даљем тексту: Предлог
годишњег програма) обавести јавним позивом
образовне
установе
–
школе,стручне
пољопривреде службе, социјалне установе,
високообразовне установе
– факултете и научне институте чији је
оснивач држава, установе за извршење
кривичних санкција и правна лица у државној
својини регистрована за послове у области шумарства, да Комисији доставе
захтеве за признавање права на коришћење
пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде у површини која
је примерена делатности којом се баве, да
размотри достављене захтеве и донесе одлуку
о истим (члан 61. Закона о пољопривредном
земљишту);
б) да пре израде Предлога годишњег програма
обавести јавним позивом прав- на и физичка
лица која су власници функционалног система
за наводњавање и одводњавање, рибњака,
вишегодишњих засада старијих од три године,
а млађих од 15 година у роду, винограда
старијих од три године, а млађих од 30 година
у роду, функционалних пољопривредних
објеката, а који се налазе на земљишту у
државној својини и правна и физичка лица
која су власници објеката за узгој и држање
животиња и која се баве узгојем и држањем
животиња, а у циљу производње хране за
животиње, да Комисији доставе захтеве за
признавање пра- ва пречег закупа са
потребном документацијом, најкасније до 30.
октобра текуће године за наредну годину, да
размотри достављене захтеве и донесе одлуку
о ис- тим (члан 64а Закона о пољопривредном
земљишту);
в) да изради Предлог годишњег програма у
складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а
Закона о пољопривредном земљишту,
упутствима и Инструкцијом Мини-старства
пољопривреде, шумарства и водопривреде о
изради годишњег програ- ма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта и поступка јавног надметања, број:
320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године;
г) да прибави мишљење Комисије за давање
мишљења, коју образује председник општине , а која у свом саставу има
најмање половину чланова физичких лица –
пољопривреднике који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са
прописом којим се уређује упис у Регистар
пољопривредних газдинстава на Предлог

23.03.2015.године

годишњег програма (члан 60. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту);
д)
да
прибави
писану
сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде на Предлог годишњег програма
(члан 60. став 4. Закона о пољопривредном
земљишту);
ђ) да достави Предлог годишњег програма
Општинском већу на разматрање и доношење.
ф) да по истом поступку, уколико буде
потребно, изради Предлог измене и
допуне Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Трстеник.
IV – Комисија ће обавити свој задатак у
складу са следећом динамиком:
а) објављивање јавног позива за достављање
захтева за коришћење
пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде са потребном документацијом – у року од седам дана
од дана доношења овог решења, а
најкасније до 1. јуна текуће године;
б) објављивање јавног позива за достављање
захтева за право пречег закупа
са потребном документацијом – у року од
седам дана од дана доношења овог
решења, а најкасније до 1. јуна текуће године;
в) израда Предлога годишњег програма ;
г) прибављање мишљења Комисије из члана
60. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту ;
д) достављање Предлога годишњег програма
са потребном документацијом Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде,
ради прибављања са- гласности, у року од 3
дана од дана добијања мишљења;
ђ) достављање Предлога годишњег програма
Општинском већу на разматрање и доношење.
V- Стручну обраду аката, других материјала,
организационе и администра-тивне послове за
Комисију врши Одсек за привреду и одрживи
развој Општинске управе Трстеник.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 02 -8/2015-03
од 12.03. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Мирослав Алексић, дипломирани економиста
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