Страна 1 .

Број 10.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

06.10.2016.год.

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Скупштина општине Трстеник на VII
редовној седници одржаној дана 05.10.2016.
године, на основу члана 13. став 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
РС’’ број 129/2007 и 83/2014- други закон),
члана 21. Закона о управљању отпадом
(‘’Службени гласник РС’’ број 36/2009 и
88/2010), члана 22. Споразума о заједничком
вршењу послова управљања комуналним
отпадом “Регион Краљево” (Сл. лист
општине Трстеник '' бр.9/2016) и на основу
члана 40. став 2. тачка 3., и члана 106.
Статута општине Трстеник (''Сл. лист
Општине Трстеник'' бр. 7/08, 10/08, 5/10,
6/12, 1/13 и 5/13. ), донела је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ УГОВОРA
О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СA
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ НА
ТЕРИТОРИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВО И
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА, ПАРАЋИН,
РАШКА, ТРСТЕНИК
I
Усваја се Уговор о оснивању друштва
сa ограниченом одговорношћу за управљање
чврстим отпадом на територијама града
Краљево и општина Врњачка Бања, Параћин,
Рашка, Трстеник са пословним именом
Регионални
центар
за
управљање
комуналним отпадом ,,Регион Краљево'' доо,
предложен од стране Координационог одбора
за
управљање
комуналним
отпадом,
учесница Споразума: град Краљево, општина
Врњачка Бања, Трстеник, Параћин и Рашка,
као
део документације
у поступку
регистрације заједничког предузећа чијим

функционисањем се настављају активности
на заједничком, дугорочном и одрживом
регионалном управљању отпадом, на начин
који има минималано штетан утицај на
животну средину и здравље људи, уз
рационално коришћење ресурса и поштовање
савремених принципа управљања отпадом и
примену начела избора најоптималније
опције за животну средину
II
Саставни део ове одлуке је Уговор о
оснивању
друштва
сa
ограниченом
одговорношћу за управљање чврстим
отпадом на територијама града Краљево и
општина Врњачка Бања, Параћин, Рашка,
Трстеник.
III
Овлашћује се председник општине
Трстеник, да у име општине Трстеник
потпише Уговор из члана 1 ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објављује се у ''Сл.листу
општине Трстеник''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број : 022-52/2016-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
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На основу члана 40. став 1. тачка 7.,
Статута општине Трстеник („Службени лист
општине Трстеник“, број 7/08, 10/08, 5/10,
6/12, 1/13 и 5/13), у вези са чланом 57.
Уговора о оснивању друштва сa ограниченом
одговорношћу за управљање чврстим
отпадом на територијама града Краљево и
општина Врњачка Бања, Параћин, Рашка и
Трстеник, Скупштина општине Трстеник, на
VII седници одржаној дана 05.10. 2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Одређује се Александар Ћирић,
председник општине Трстеник, за члана
Скупштине
Регионалног
центра
за
управљање комуналним отпадом “Регион
Краљево” доо
II
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Трстеник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 02-121/2016-01

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.

06.10.2016.год.

Скупштина општине Трстеник на
VII редовној седници одржаној дана
05.10. 2016. године, на основу члана 32
став 1 тачка 6 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 и 83/14-и др. закон), члана 10,
члана 16 став 1 тачка 4, а у вези са
чланом 93 став 2, члана 19 Закона о
ефикасном
коришћењу
енергије
(„Службени гласник РС“, број 25/13) и на
основу члана 40. став 1 тачка 7. и члана
58. став 2. тачка 6. Статута општине
Трстеник (''Сл. лист Општине Трстеник'',
бр. 7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13),
донела је:
О Д Л У К У
О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА
ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се мере,
активности и рокови за успостављање
система енергетског менаџмента у
општини Трстеник.
Члан 2.
Систем енергетског менаџмента
општине Трстеник чини енергетски
менаџер, Савет за енергетску ефикасност
и обвезници система који користе објекте
у јавној својини и то: органи јединице
локалне самоуправе, јавне службе које се
потпуно или делимично финансирају из
буџета јединице локалне самоуправе и
јавна предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
Енергетски менаџер
Председник општине Трстеник
именује
енергетског
менаџера
са
задатком да:
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 прикупља и анализира податке о
начину
коришћења
енергија
обвезника система,
 припрема програме и планове из
члана 6. став 1. тачке 4. и 5. Закона
о ефикасном коришћењу енергије
(“Службени гласник РС”, број
25/2013), у даљем тексту Закон,
 предлаже мере које доприносе
ефикасном коришћењу енергије и
учествује у њиховој реализацији,
 стара се о припреми годишњих
извештаја из члана 18. став 1.
тачка 6. Закона и
 предузима и друге активности и
мере прописане законом.
Послове енергетског менаџера
обавља лице које има лиценцу за
обављање послова енергетског менаџера
а у складу са Законом и Правилником о
условима за именовање енергетских
менаџера у органима јединица локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', број
31/2016).
Члан 4.
Савет за енергетску ефикасности
Савет за енергетску ефикасност ( у
даљем тексту: Савет) је саветодавно тело
које доприноси унапређењу енергетске
ефикасности и стварању делотворног
система енергетског менаџмента у
локалној самоуправи.
Савет
учествује
у
изради
стратешких, планских и нормативних
аката од значаја за унапређење
енергетске ефикасности у општини
Трстеник и остварење циљева утврђених
прописима Републике Србије и општине
Трстеник.
Председник општине Трстеник
именује чланове Савета.
Савет је састављен од 5-7 чланова.
Радом Савета председава члан
Општинског већа задужен за енергетику
или заштиту животне средине.

06.10.2016.год.

Чланови Савета су и енергетски
менаџер, представник службе за заштиту
животне средине, представник ЈП које
бави производњом и дистрибуцијом
топлотне енергије, представник службе за
урбанизам.
Остали чланови Савета могу бити
истакнути стручњаци у датој области
који својим знањем и угледом могу
допринети раду Савета, а који су спремни
да у том раду учествују.
Члан 5.
У циљу успостављања система
енергетског менаџмента Савет предлаже
Општинском већу рокове и процедуре за:
 Утврђивање листе објеката за које
је локална самоуправа дужна да
извештава по Закону о ефикасном
коришћењу енергије и листе
предузећа и установа, који су
обвезници система енергетског
менаџмента, а који користе
објекте у јавној својини;
 Прикупљање података од значаја
за успостављање система
енергетског менаџмента у
секторима производње, преноса,
дистрибуције и потрошње воде и
енергије;
 Израду Програма енергетске
ефикасности и одрживог
Акционог плана енергетске
ефикасности у складу са Законом.
 Савет предлаже Општинском
већу:
 Програм
међуопштинске
сарадње у области енергетског
менаџмента;
 Приступање општине Трстеник
међународним иницијативама
које
окупљају
локалне
самоуправе
активне
у
унапређењу
енергетске
ефикасности и коришћењу
обновљивих извора енергије
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(Повеља градоначелника или
слична организација);
 Друге активности које могу
допринети
унапређењу
енергетског менаџмента у
општини Трстеник.
Члан 6.
Савет се оснива на неодређено
време.
У раду Савета по потреби
учествују и друга лица запослена у
Општинској управи, јавним предузећима
и установама које је основала општина
Трстеник.
Савет доноси Годишњи план рада
и Пословник.
Пословником Савета уређује се
начин рада Савета, поступак усвајања и
врста аката која израђује Савет.
Савет о свом раду извештава
Председника општине по потреби, а
најмање једном у шест месеци.
Савет подноси Годишњи извештај
о раду Општинском већу општине
Трстеник.
Члан 7.
Рад Савета је јаван.
Јавност рада Савета утврђује се
Пословником.
Документа која усваја Савет
објављују се на званичној интернет
страници општине Трстеник.
У свом раду Савет може
организовати јавне консултације са
стручњацима, заинтересованом јавношћу
и грађанима.
Члан 8.
Обвезници система енергетског
менаџмента
Обвезници система енергетског
менаџмента из члана 2. су дужни да
учествују
у процесу прикупљања
података из члана 5. став 1. тачка 2., за

06.10.2016.год.

које директор својим потписом гарантује
тачност достављених података.
Члан 9.
За спровођење ове Одлуке обезбеђују се
средства из Буџета општине Трстеник на
годишњем нивоу.
Члан 10.
Прелазне и завршне одредбе
Рок за одређивање лица за
обављање послова енергетског менаџера
је 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Рок за добијање лиценце за
обављање послова енергетског менаџера
је 180 дана.
Рок за оснивање Савета је 60 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Рок
за
израду
Програма
енергетске ефикасности из члана 5. став
1. алинеа 3 је 120 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Рок за израду одрживог Акционог
плана енергетске ефикасности из члана 5
алинеа 3 је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-55/2016-01

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп
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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, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на предлог
Општинског већа Општине Трстеник,
Скупштина општине Трстеник на VII
седници одржаној 05.10.2016.године,
донела је
З А К Љ У Ч А К

I – УСВАЈА СЕ Извештај о кадру
и физичком обиму здравствених услуга
Дома здравља „Др Сава Станојевић“
Трстеник за период јануар-децембар
2015.године,
са
спецификацијом
трошкова
од
01.01.201531.12.2015.године.
II – Овај Закључак објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.

06.10.2016.год.

Предшколске установе „Бисери“ за радну
2015/2016.годину
II – Овај Закључак објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 021-28/2016-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
На основу члана 40. став 2. тачка
2.) Статута општине Трстеник („Сл.лист
општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 5/10,
6/12, 1/13 и 5/13), на предлог Општинског
већа Општине Трстеник, Скупштина
општине Трстеник на VII седници
одржаној 05.10.2016.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 021-27/2016-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.

сагласност на
Годишњи
план
рада
за
радну
2016/2017.годину Предшколске установе
„Бисери“, са Анексом
предшколског
програма за радну 2016/2017.годину.
I – ДАЈЕ СЕ

II – Ово Решење објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.
На основу члана 40. став 2. тачка
2. и 8. Статута општине Трстеник
(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 7/08,
10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на предлог
Општинског већа Општине Трстеник,
Скупштина општине Трстеник на VII
седници одржаној 05.10.2016.године,
донела је
З А К Љ У Ч А К

I

–

реализацији

УСВАЈА

СЕ

Годишњег

Извештај о
плана рада

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 021-29/2016-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
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На основу члана 40. став 2. тачка 2.
Статута општине Трстеник („Сл.лист
општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 5/10,
6/12, 1/13 и 5/13), на предлог Општинског
већа општине Трстеник, Скупштина општине
Трстеник
на
седници
одржаној
05.10.2016.године, донела је

на седници од 28.09.2016.године и заведена
под бр. 5397/III-11.
II – Ово Решење објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-59/2016-01

Р Е Ш Е Њ Е
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Ребаланс
Програма пословања ЈКСП „Комстан“
Трстеник за 2016.годину.
II – Ово Решење објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

06.10.2016.год.

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-61/2016-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.

На основу члана 40. став 2. тачка 2.
Статута општине Трстеник („Сл.лист
општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 5/10,
6/12, 1/13 и 5/13), на предлог Општинског
већа општине Трстеник, Скупштина општине
Трстеник
на
седници
одржаној
05.10.2016.године, донела је
Р Е ШЕЊ Е
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
измени Одлуке о предлогу коришћења
остатка средстава из KFW Програма
водоснабдевања и канализације у општинама
средње величине у Србији, програм II, фаза 2
– Трстеник, која је усвојена од стране
Надзорног одбора ЈКСП „Комстан“ Трстеник

На основу члана 7. и 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл.лист општине
Трстеник“, бр. 129/07), члана 69. Закона о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“,
бр. 15/2016), члана 2. и 3. Закона о
комуналним делатностима („Сл.гласник
РС“, бр. 88/2011), члана 36. и 94. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,
бр. 81/2009, 24/2011, 132/2014, 145/2014),
као и члана 15. и 40. Статута општине
Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“,
бр. 7/08....5/13), на седници Скуштине
општине Трстеник, која је одржана
05.октобра
2016.године,
у
циљу
усклађивања са новим Законом о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.
15/2016) и Законом о изменама и
допунама Закона о буџетском систему
(„Сл.гласник РС“, бр. 103/2015) донета је
О Д Л У К А

1. Даје се претходна сагласност
Дирекцији за планирање и изградњу
„Трстеник“
ЈП
Трстеник,
на
реорганизацију предузећа, а на следећи
начин:
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- Промена начина финансирања,
у складу са Законом о буџетском
систему;

и Одбору насељеног места Горња
Омашница, ради прибављања мишљења о
овом питању.

- Промена претежне делатности
(делатност од општег интереса у складу
са Законом);

2. Све активности из тачке 1. овог
Закључка, уз сву помоћ надлежних
органа Општинске управе општине
Трстеник, завршити и Скупштини
општине Трстеник доставити писана
мишљења
најакасније
до
01.11.2016.године.

- Промена назива-пословног
имена, уз брисање назива „Дирекција“.
2. Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Трстеник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 022-60/2016-01

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.

3. По добијању мишљења из тачке
1. овог Закључка Скупштина општине
Трстеник
одлучиће
о
предлогу
овлашћеног предлагача за оснивање
Месне заједнице Горња Омашница.
4. Овај закључак објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број:022-56/2016-01
На основу члана 100. Став 3. у
вези чл. 41. Статута општине Трстеник
(„Сл.лист општине Трстеник“, бр.
7/08,10/08,3/10,6/12,1/13 и 5/13) , по
упознавању са предлогом овлашћеног
предлагача за оснивање Месне заједнице
Горња Омашница, Скупштина општине
Трстеник
на
седници
одржаној
05.10.2016..године, донела је следећи
З А К Љ У Ч А К

1. Предлог за оснивање Месне
заједнице Горња Омашница, поднет од
стране 15 одборника Скупштине општине
Трстеник,
упућује
се
грађанима
насељеног места Горња Омашница,
Савету Месне заједнице Доња Омашница

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.

На основу члана 100. Став 3. у вези чл.
41. Статута општине Трстеник („Сл.лист
општине
Трстеник“,
бр.
7/08,10/08,3/10,6/12,1/13 и 5/13) , по
упознавању са предлогом овлашћеног
предлагача за оснивање Месне заједнице
Страгари, Скупштина општине Трстеник
на седници одржаној 05.10.2016.године,
донела је следећи
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З А К Љ У Ч А К

1. Предлог за оснивање Месне
заједнице Страгари, поднет од стране 15
одборника
Скупштине
општине
Трстеник,
упућује
се
грађанима
насељеног места Страгари, Савету Месне
заједнице Велика Дренова и Одбору
насељеног
места
Страгари,
ради
прибављања мишљења о овом питању.
2. Све активности из тачке 1. овог
Закључка, уз сву помоћ надлежних
органа Општинске управе општине
Трстеник, завршити и Скупштини
општине Трстеник доставити писана
мишљења
најакасније
до
01.11.2016.године.
3. По добијању мишљења из тачке
1. овог Закључка Скупштина општине
Трстеник
одлучиће
о
предлогу
овлашћеног предлагача за оснивање
Месне заједнице Страгари.
4. Овај закључак објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 022-57/2016-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,

Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.

На основу члана 100. Став 3. у
вези чл. 41. Статута општине Трстеник
(„Сл.лист општине Трстеник“, бр.
7/08,10/08,3/10,6/12,1/13 и 5/13) , по
упознавању са предлогом овлашћеног
предлагача за оснивање Месне заједнице

06.10.2016.год.

Дубље, Скупштина општине Трстеник на
седници одржаној 05.10.2016.године,
донела је следећи
З А К Љ У Ч А К
1. Предлог за оснивање Месне
заједнице Дубље, поднет од стране 15
одборника
Скупштине
општине
Трстеник,
упућује
се
грађанима
насељеног места Дубље, Савету Месне
заједнице Попина и Одбору насељеног
места
Дубље,
ради
прибављања
мишљења о овом питању.
2. Све активности из тачке 1. овог
Закључка, уз сву помоћ надлежних
органа Општинске управе општине
Трстеник, завршити и Скупштини
општине Трстеник доставити писана
мишљења
најакасније
до
01.11.2016.године.
3. По добијању мишљења из тачке
1. овог Закључка Скупштина општине
Трстеник
одлучиће
о
предлогу
овлашћеног предлагача за оснивање
Месне заједнице Дубље.
4. Овај закључак објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-58/2016-01

ПРЕДСЕДНИК СО-е,

Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.
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На основу члана 52. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.
72/2009....145/2014) и члана 40. Статута
општине Трстеник („Сл.лист општине
Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3710, 6712, 1/13 и
5/13), Скупштина општине Трстеник на
седници одржаној 05.10.2016.године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

I – РАЗРЕШАВА СЕ Ивана
Милошевић,
мастер
архитектуре
из
Трстеника, дужности председника Комисије
за планове за подручје општине Трстеник, на
лични захтев.
II – Ово Решење ступа на снагу
даном доношења и биће обајвљено у
„Службеном листу општине Трстеник“.

06.10.2016.год.

Трстеник
на
седници
05.10.2016.године, донела је

одржаној

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I – ИМЕНУЈЕ СЕ Марина
Мајдевац Карајовић, дипл.инг.арх. из
Крушевца, запослена у Дирекцији за
планирање и изградњу „Трстеник“ЈП, за
председника Комисије за планове за
подручје општине Трстеник.

II – Мандат именоване из тачке I
овог решења трајаће до истека мандата
чланова
Комисије
за
планове,
именованих решењем број 02-41/2013-01
од 19.03.2013.године („Сл.лист општине
Трстеник“, бр. 1/2015).
III - Ово Решење ступа на снагу
даном доношења и биће обајвљено у
„Службеном листу општине Трстеник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 02-122/2016-01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 02-123/2016-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.

На основу члана 52. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,
бр. 72/2009....145/2014) и члана 40.
Статута општине Трстеник („Сл.лист
општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3710,
6712, 1/13 и 5/13), Скупштина општине

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 61. Статута општине
Трстеник („Сл. лист општине Трстеник бр.
7/08, 10/08, 5/10, 6/12 и 1/13) и члана 9.
Одлуке о правима и услугама у социјалној
заштити на територији општине Трстеник
(„Сл. лист општине Трстеник бр. 1/2013),
Општинско веће општине Трстеник је на
седници одржаној дана
19.09.2016. год.
донело:
ПРАВИЛНИК
О
НАЧИНУ
ОРГАНИЗОВАЊА
ДОБРОВОЉНОГ РАДНОГ АНГАЖОВАЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Члан 1.
Овим Правилником утврђујe се начин
организовања
добровољног
радног
ангажовања радно способних лица, која су
стању социјалне потребe, а Центру за
социјални рад „Трстеник“ (у даљем тексту:
Центар) су поднела захтев за остваривање
права на једнократну новчану помоћ, као и
услови и поступак за остваривање права на
добровољно радно ангажовање на територији
општине Трстеник.
Члан 2.
Право из претходног члана овог
Правилника могу да остваре радно способни
појединци и чланови њихове породице, који
се нађу у изузетно тешкој материјалној
ситуацији и испуњавају услове за признавање
права на једнократну новчану помоћ, у
складу са Одлуком о социјалној заштити на
територији општине Трстеник.
Члановима породице у смислу
остваривања права на добровољно радно
анганжовање сматрају се брачни и ванбрачни
другови, деца (брачна, ванбрачна, усвојена и
узета на издржавање) и сродници у правој

06.10.2016.год.

линији, а у побочној до другог степена
сродства, под условом да живе у заједничком
домаћинству.
Од добровољног радног ангажовања
изузимају се лица млађа од 15 година.
Центар упућује радно способна лица на
радно ангажовање у јавним установама,
предузећима и другим правним лицима (у
даљем тексту: наручиоци посла), или их
Центар непосредно ангажује на пословима од
значаја за живот корисника(хуманитарне
активности, помоћ старима и болеснима и
др.), уз писмену изјаву о прихватању
добровољног радног ангажовања корисника
права на једнократну новчану помоћ.
Са напред поменутим правним
лицима Центар закључује Протокол о
сарадњи.
Исказане
потребе
Протокола
за
радним
достављају се Центру.

потписника
ангажовањем,

Правна лица са којима је закључен
Протокол о сарадњи код којих се упућују
лица на добровољно радно ангажовање,
пружиће логистичку, теоријску и практичну
обуку, по потреби и опрему (чизме,
рукавице, кабанице...) и средства за рад
(секиру, крамп, тример...) и заштиту на раду
добровољно радно ангажованим лицима, о
сопственом трошку.
Члан 3.
Добровољно радно ангажовање лица,
у смислу члана 2. овог Правилника,
спровешће се у локалној заједници на
пословима уређења јавних површина
(паркова, гробља, објеката...), чишћење и
сређивање јавног простора, који се није
могао на други начин одржавати и свим
другим пословима од непосредног и
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свакодневног значаја за живот грађана
општине Трстеник (хуманитарне акције,
помоћ старима и болеснима, инвалидима и
др.).
Накнада за један сат добровољно
радног ангажовања утврђује се на основу
минималне зараде по радном сату утврђене
одлуком Социјално – економског савета
Републике Србије у периоду, који претходи
месецу радног ангажовања.
Цену сата добровољног радног
ангажовања, Општинско веће општине
Трстеник, може ако објективне околности
налажу кориговати у току календарске
године.
Лица из члана 2. овог Правилника,
могу у току једне календарске године бити
добровољно радно ангажована укупно
највише 300 часова, а не више од 100 часова
у току једног месеца.
Изузетно, лица из претходног става
могу бити ангажована и више од 300 сати
годишње, односно и више од 100 сати
месечно, уколико је потребно да се заврши
започета активност, а од посебног је интереса
за наручиоца посла и о томе се договоре
наручилац посла и Центар за социјални рад.
О поштовању одредаба из претходног
става овог члана Правилника, непосредно и
заједно се старају наручиоци посла и Центар,
о чему имају обавезу вођења интерне
евиденције.
За свако радно ангажовано лице
Центар врши уплату на име осигурања код
осигуравајуће друштва, а ради заштите на
раду сваког радно ангажованог лица, на терет
средстава социјалне заштите.

06.10.2016.год.

Члан 4.
На
основу
исказане
потребе
Наручиоца посла и тренутне ситуације
подносилаца захтева за једнократну новчану
помоћ, Центар процењује да ли и кога је
потребно упутити на рад код одговарајућег
наручиоца посла, и о томе доноси посебно
Решење о упућивању.
Решењем о упућивању, које доноси
Центар, одређује се лице које се упућује,
наручилац
посла
коме
се
упућује,
максималан број часова у току појединачног
месеца, као и број месеци и конкретни
месеци у којима сваки корисник може бити
добровољно радно ангажован, а све у
оквирима дефинисаним чланом 3. став 4.
овог Правилника.
Наручиоци посла, у које је Центар
упутио лице/а на добровољно радно
ангажовање, достављају Центру Извештај о
укупном броју сати проведених на раду, у
чијем наративном делу у кратком и сажетом
облику
наводе
конкретно
обављене
активности у том месецу, за свако упућено
лице и то једном месечно, најкасније до 5-ог
у месецу за претходни месец.
У случају непоштовања, односно
прекорачења, максималног броја сати и
месеци, дефинисаних Решењем о упућивању,
сав преостали рад сматраће се волонтерским
и за тај рад неће се исплаћивати накнада за
добровољно радно ангажовање.
На основу укупног броја сати
проведеног
на
добровољном
радном
ангажовању Центар доноси решење о
признавању правa на једнократну новчану
помоћ у виду накнаде за добровољно радно
ангажовање.
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Члан 5.
Накнада за добровољно радно
ангажовање може се пружити у новчаном
износу,
натури
или
обезбеђивањем
потребних ствари за задовољавање основних
животних потреба.
Задовољавањем основних животних
потреба сматра се набавка неопходних
ствари за домаћинство као што су животне
намирнице, огрев, лекови, хигијенски
прибор, неопходна гардероба, као и
задовољавање других потреба изазваних
специфичним стањем или ситуацијом (дуг за
утрошену електричну енергију, воду,
комуналне услуге и друго).
Уколико лице из члан 2. овог
Правилника одбије понуђени посао из
неоправданих разлога, губи право на
једнократну новчану помоћ следећих шест
месеци.
Уколико не постоје објективне
околности
за
добровољним
радним
ангажовањем и поред сагласности лица,
односно чланова његове породице, исти
задржавају право на једнократну новчану
помоћ.
Изузетно када је у питању неодложна
ситуација за једнократном новчаном помоћи,
Центар може одобрити и исплатити, и пре
него што радно ангажовани корисник буде
упућен на рад, а корисник ће накнадо
обавити посао у вредности(број часова)
исплаћеног износа.

06.10.2016.год.

Члан 6.
Средства за исплату једнократне новчане
помоћи по основу добровољног радног
ангажовања и уплата осигурања за ова лица,
обезбеђују се из буџета општине Трстеник.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу и
примењиваће се осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу Општине
Трстеник, када престаје да важи Правилник о
начину организовања добровољног радног
ангажовања
бр.101-2/2013-03
од
18.04.2013.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 110-24/2016-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Александар Ћирић, дипл. правник

На основу члана 46. и 56. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр. 129/07) 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 19.09.2016.године,
донело је
РЕШЕЊ Е
I – Поставља се Анђелка
Трошић, дипломирани правник из
Трстеника за начелника Општинске
управе
Општине
Трстеник,
по
спроведеном огласу, на период од 5 (пет)
година.
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II – Решење ступа на снагу даном
доношења
и
биће
објављено
у
''Службеном листу општине Трстеник''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 02-109/2016-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Александар Ћирић,дипл.правник
На основу члана 46. и 56. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр. 129/07) 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 19.09.2016.године,
донело је
РЕШЕЊ Е
I – Поставља се Часлав
Поповић, дипломирани правник из
Трстеника за заменика начелника
Општинске управе Општине Трстеник,
по спроведеном огласу, на период од 5
(пет) година.
II – Решење ступа на снагу даном
доношења
и
биће
објављено
у
''Службеном листу општине Трстеник''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 02-110/2016-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

Александар Ћирић,дипл.правник

06.10.2016.год.

На основу члана 61. и 65. Статута
општине Трстеник (''Сл. лист општине
Трстеник'', бр. 7/08, 10/08...5/13) и члана 10.
Пословника о раду Општинског већа
општине Трстеник (''Сл.лист општине
Трстеник', бр. 2/2012) , Општинско веће
општине Трстеник на седници одржаној дана
19.09.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ
САВЕТА
I – Именује се Председник и чланови
Привредног Савета следећем саставу:
1. Микица Јеротијевић, дипл. маш.инг.
представник ППТ Наменска АД, за
председника;
2. Игор Милосављевић, дипл. маш.инг.
представник „Петолетка“за члана;
3. Предраг Вукићевић, дипл.инг.пољоп.
за члана;
4. Ивана Миладиновић, шеф одсека за
буџет и финансије, за члана;
5. Марија Петрашиновић, канцеларија
за ЛЕР, за члана;
6. Љубиша Арсић, члан већа за мала и
средња предузећа, за члана;
7. Љубиша Атанасковић, директор
„АСБ“ Доњи Рибник, за члана;
8. Небојша Чомагић , представник
фирме „Бисал“Трстеник, за члана;
9. Ранковић Милун, представник фирме
„Електро луне“ Трстеник, за члана.
II – Привредни Савет прати
доношење и промену стратегије и планова
привредног развоја, прати спровођење
планова и програма локалног економског
развоја, даје иницијативе везане за економски
развој и мишљење о приоритетним
пројектима локалног економског развоја и
плану капиталних инвестиција, прати
активности на промовисању привредних
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потенцијала Општине, даје предлоге за
унапређење рада Општинске управе (а
посебно организационе јединице која се бави
пословима локалног економског развоја),
јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач Општина, ради
побољшања услова за привређивање у
Општини.
Привредни
Савет
о
својим
иницијативама и закључцима упознаје
Скупштину општине, Председника општине
и Општинско веће.
III –
Председник и чланови
Привредног Савета именују се на време
трајања мандата Општинског већа..
IV – Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Трстеник“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број:02-111/2016-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић, дипл.правник

На основу члана 4. став 1. тачка 3. и
члана 8. Закона о заштити животне
средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04,
36/09), члана 44. став 1. тачка 5. и члана
13. став 5. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник Републике Србије'' бр.
129/2007), члана 61. Статута општине
Трстеник (''Сл. лист општине Трстеник'',
бр. 7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13) и
члана 3. Пословника о раду општинског
већа општине Трстеник, Општинско веће

06.10.2016.год.

општине Трстеник, на седници одржаној
19.09.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ ЗЕЛЕНОГ САВЕТА

I
У Решењу о образовању Зеленог
савета, број 02-11/2014-03 од 07.02.2014.,
став III мења се и гласи:
Савет има 9 чланова из реда
представника
општинске
управе,
здравствених институција, образовних
институција,
привредног
сектора,
организација цивилног друштва и других
институција на територији општине и то:
1.
Дејан
председника
2.
већа

Раковац,

помоћник

Никола Ђалић, члан општинског

3.
Даница Батоћанин, представник
мреже
еко-повереника
Сталне
конференције градова и општина Србије
и
представник
општинске
управе
надлежне за послове животне средине;
4.
Будимка
Трифуновић,
представник општинске управе за
инспекцијске послове;
5.
Славица
Павловић
Брашић,
представник општинске управе који ради
на пословима пољопривреде и издавању
дозвола за управљање неопасним
отпадом;
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6.
Данијела
Илић,
представник
здравствених институција са територије
општине;
7.
Драгана
Јовановић,представник
образовних институција са територије
општине;
8.
Гордана Родић, представник
организација
цивилног
друштва
регистрованих и активних на територији
општине;
9.
Биљана Алексић,
привредног сектора.

представник

Одсек за привреду и одрживи развој
обавља стручне и административне
послове за потребе Савета, из реда
запослених у Општинској управи.
II
У осталим деловима ово Решење
остаје непромењено.
III
Ово Решење објавити
у
''Службеном листу Општине Трстеник.''
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК

Број:02-113/2016-03

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

Александар Ћирић, дипл.правник

06.10.2016.год.

На основу члана 8. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гл.
РС“бр.41/09, 53/10 и 101/11) 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
19.09.2016 . године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА

I – Оснива се Општинска Комисија за
безбедност саобраћаја на путевима (у даљем
тексту: Комисија) као тело за координацију,
са трајним задатком подстицања,
организовања и усклађивања послова
безбедности саобраћаја на путевима из
надлежности општине Трстеник.
II – У комисију из тачке 1.овог
Решења именују се:
1. Иван Аћимовић – дипломирани
инг. саобраћаја; за председника;
2. Саша Бабић – дипломирани
инг.саобраћаја и др. техничких
наука, предавач саобраћајних
технологија на Високој машинској
школи; заменик председника
Комисије;
3. Раде
Глиџић
–
машински
инжињер,
представник
Југопревоза Крушевац, члан.
4. Бранимир
Милосављевић,
дипл.инг.саобраћаја и стручни
сарадник на Високој машинској
школи, члан;
5. Ђурђић
Радојица
–
дипл.
спец.грађевине, члан
6. Братислав Антић - шеф Службе
комуналне инспекције, члан;
7. Марија Биочанин - самостални
стручни сарадник у Општинској
управи Трстеник, члан;
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8. Младен Вукчевић - предстевник
Струковног
удружења
такси
превозника и такси возача
Трстеник, члан;
9. Дејан
Мирковић,
помоћник
командира ПИ Трстеник, члан
Комисија може позвати и друге
заинтересоване субјекте, а који нису њени
чланови, да учествују у њеном раду.
III –
Комисија непрекидно прати
стање безбедности саобраћаја на путевима
и на основу тога даје иницијативе за
предузимање
одговарајућих
мера
и
активности у циљу унапређења саобраћаја
на путевима у општини Трстеник.
Комисија разматра предлоге и даје
мишљење на акте који се односе на
безбедност саобраћаја
на
путевима,
Извршни план безбедности саобраћаја,
Програм трошења средстава намењених
унапређењу безбедности саобраћаја и сл.
IV – Комисија може формирати радне
групе за поједине области рада.
V – Комисија ће донети Пословник о
раду у року од 30 дана од дана доношења
овог решења, а којим ће се уредити
организацију и начин рада Комисије.
Стручне, административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће
општинска управа општине Трстеник.
VI – Ово решење објавити у
“Службеном листу општине Трстеник“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број:02-114/2016-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Александар Ћирић, дипл.правник

06.10.2016.год.

На основу члана 46. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/07),
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 19.09.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
МЛАДЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
I - Образује се Савет за младе
општине Трстеник (у даљем тексту: Савет) у
саставу:
1. Ненад Смиљковић – координатор
Канцеларије за младе,
2. Дејан Раковац –
председника Општине Трстеник

помоћник

3. Нада Сарић, члан Општинског већа
4. Данило Вуковић – представник
Народног универзитета
5. Јован Павловић – представник
Центра за социјални рад
6. Александра Ђурић – представник
ЈКСП
7.
Никола
представник МЕНСЕ

Миливојевић

–

8. Никола Стојић - представник
Спортског центра
9. Мирјана Матић- представник Дома
здравља ''Др. Сава Станојевић''
10.
ВТМШ

Љиљана

Пецић,

представник
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11. Иван Нешић,
Гимназије ''Вук Караџић''

представник

12. председник Ђачког парламента
Техничке школе
13. председник Ђачког парламента
Гимназије ''Вук Караџић''
14. Александар Кандић, представник
Удружења ''Јеринин град'''
15. Иван Белоица,
Удружења ''Центар''

представник

16. Душан Јаковљевић, представник
Удружења ''Млади на делу''
17. Марија Бачевић, представник
Удружења ''Стари мост''
18. Ивана
Удружења ''Фокус''

Ружић,

представник

19. Милош Јаковљевић, представник
КК ''Прва петолетка''
20. Владимир Савић, представник
КSS ''NOOK''
21. Раде Радосављевић, предузетник
22. Иван Јанковић, предузетник
23.
Татјана
Миодраговић,
представник Општинске управе
II – Савет за младе је саветодавно
тело локалне самоуправе, основано од стране
Општинског већа зарад бриге о младима.
Савет
представља
механизам
за
међусекторску сарадњу актера задужених за
дефинисање и спровођење омладинске
политике на локалном нивоу и функционише
по принципу коменаџмената у заједничком
доношењу одлука представника јавног и
цивилног сектора о институционалној бризи
о младима.

06.10.2016.год.

Функционалност и одрживост Савета
обезбеђује се тако што су чланови одговорни
и мотивисани да заједно сарађују, уче,
размењују знања и информације, истражују
потребе и на основу њих планирају и доносе
закључке, смернице, препоруке и Локални
акциони план .
III - Савет за младе има задужење да :

1. ствара услове за иницирање
израде, дефинисање и праћење
спровођења локалне омладинске
политике;
2. прати израду и даје мишљење о
посебним локалним акционим
плановима,
програмима
и
политикама у сагласности са
НСМ;
3. даје мишљење о питањима од
значаја за младе и о њима
обавештава органе општине/града;
4. даје мишљење о нацртима прописа
и одлука које доноси скупштина у
областима од значаја за младе;
5. усваја годишње и периодичне
извештаје о остваривању локалне
омладинске политике и локалних
акционих планова и програма за
младе, подноси их Скупштини
општине, председнику општине и
Општинском већу;
6. подстиче
остваривање
међуопштинксе сарадње
односи на младе.

која

се

IV – Стручне и административно
техничке послове за потребе Савета обавља
Одсек за привреду и одрживи развој
Општинске управе општине Трстеник.
V – Мандат чланова Савета траје
четири године.
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VI – Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу општине Трстеник''.
Број: 02-115/2016-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић, дипл.правник

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 19.09.2016.године, донело
је
Р Е Ш Е Њ Е
I – Даје се сагласност Дому ученика
средњих школа у Трстенику, за установљење
права трајне службености пролаза, без
накнаде, на катастарској парцели број: 4258
КО Трстеник, чији је власник Општина
Трстеник,
ради
полагања
напојног
електроенергетског кабла преко предметне
парцеле у дужини од 200м, за потребе
прикључења новог објекта Дома ученика
средњих
школа
на
дистрибутивну
електроенергетску мрежу, у складу са
одобреним техничким условима.
II – Међусобни односи између
Општине Трстеник, с једне стране и Дома
ученика средњих школа Трстеник , с друге
стране ближе ће се уредити Уговором, који
ће припремити имовинско-правна служба
Општинске управе.
III – Овлашћује се Александар
Ћирић, Председник општине Трстеник да
закључи Уговор из тачке II овог решења.

06.10.2016.год.

IV – Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу општине Трстеник''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 352-165/2016-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Александар Ћирић,дипл.правник
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 19.09.2016.године, донело
је
Р Е Ш Е Њ Е
I – Даје се сагласност Мијаљевић
Зорану
из Трстеника, улица Војислава
Танкосића број 17/16, за установљење права
трајне службености пролаза, уз накнаду, у
смислу одредаба Одлуке о одређивању
накнаде за службеност пролаза на земљишту
у јавној својини општине Трстеник (''Сл.лист
општине Трстеник'', бр. 3/13),на катастарској
парцели број: 4157 КО Трстеник, чији је
власник, на основу решења Службе за
катастар непокретности Трстеник, број 95202-4-661/2016 од 31.08.2016.године Општина
Трстеник, ради постављања бандере и
ваздушног вода у дужини од 80 м.
II – Међусобни односи између
Општине Трстеник, с једне стране и
Мијаљевић Зорана из Трстеника, с друге
стране ближе ће се уредити Уговором, који
ће припремити имовинско-правна служба
Општинске управе.
III – Овлашћује се Александар
Ћирић, Председник општине Трстеник да
закључи Уговор из тачке II овог решења.

Страна 19 .

Број 10.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

IV – Ово Решење ступа на снагу
даном доношења и биће објављено у
''Службеном листу општине Трстеник''.

-

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 352-21/2016-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ,
Александар Ћирић,дипл.правник
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) и члана 9.
Одлуке о оснивању Фонда за младе таленте
на подручју општине Трстеник (''Сл. лист
општине Трстеник'', бр. 4/94), Општинско
веће општине Трстеник, на седници одржаној
дана 30.09.2016. године, донело је

-

-

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ДОДЕЛУ НАГРАДА
УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
КОЈИ ОСТВАРУЈУ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У
ШКОЛОВАЊУ

-

Овим Правилником утврђују се
услови и критеријуми за доделу награда
обдареним ученицима и студентима и
уређује поступак за расписивање конкурса.
Члан 2.
Средства Фонда могу користити:
а) Ученици:
проглашени
за
ученике
генерације, под условом да
настављају даље школовање на

државним
школама
и
факултетима,
који су у предходном разреду
средње школе, односно разредима
имали одличан успех, под
условом да су учествовали на
Републичком
такмичењу
и
заузели једно од I до III места,
узраста II, III и IV разреда средње
школе, који су у области спорта и
физичког васпитања заузели једно
од првог до трећег места на
Републичком
такмичењу
у
индивидуалним
спортским
дисциплинама које организује и
прописује
Министарство
просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије,
који су уписали уникатне средње
школе из области:музике, ликовне
културе и других уметничких
профила и при том постижу
завидне резултате у тој области.

б) Студенти:

Члан 1.

-

06.10.2016.год.

који
остварују
натпросечне
резултате у студирању, изражене
кроз високу просечну оцену
(најмање 9) током студија, а након
завршене
прве
године,
уз
могућност преношења једног
испита из претходне године или
остварених 48 ЕСПБ , под
условом да су задржали статус
буџетског студента,
број студената са истог факултета
је ограничен на 5 са најбољом
просечном оценом у предходним
годинама студија,
који су уписали I годину
''Мастер''студија
(IV
година
наставак
школовања)
са
предходним просеком 9 или више,
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односно II година ''мастер'' са
просеком 9 или више после прве
године ''мастер'' студија
на постдипломским, докторским
студијама, а након завршене прве
године докторских студија и
остварене
просечне
оцене
најмање 9,00, а да нису запослени
и да живе на територији општине
Трстеник.
Члан 3.

Управни одбор Фонда може, уколико
се за то укаже потреба, да приликом
додељивања награда, под једнаким осталим
условима, предност да оним кандидатима
који се школују и оспособљавају за онај
профил
стручности
који
сматра
дефицитарним и за којим у привреди и
друштвеним
делатностима
општине
Трстеник има потребе.
Члан 4.
Код свих кандидата, без обзира на
узраст (разред или годину студија),
искључиво се вреднује успех, како у
предходном циклусу школовања, тако и у
току школовања у образовно васпитној
установи коју сада похађа, с тим што ће
предност бити дата оним кандидатима који
су у току учења, односно студија, већ
испољавали изузетне квалитете и својим
радом скренули пажњу на себе.
Лица старија од 30 година не могу
конкурисати за доделу награда.
Члан 5.
Награда се додељује за остварене
изузетне резултате и нема социјални
карактер.

06.10.2016.год.

Члан 6.
На основу расположивих средстава у
Фонду и критеријумима из овог Правилника,
Управни одбор Фонда одлучује о избору
корисника награда.
Члан 7.
Избор корисника награда Фонда
обавља се на основу конкурса.
Одлуку о расписивању конкурса
доноси Управни одбор Фонда.
Члан 8.
Конкурс садржи:
- право учешћа,
- услове
за
све
категорије
кандидата,
- начин конкурисања,
- рок за подношење пријава
кандидата,
- рок до кога ће кандидати бити
обавештени
о
резултатима
конкурса.
Члан 9.
Конкурс се објављује на интернет
страници општине Трстеник и у средствима
јавног информисања.
Члан 10.
Пријаве за доделу награда по овом
конкурсу подносе се Одсеку за скупштинске,
опште послове и друштвене делатности
Општинске управе општине Трстеник у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Члан 11.
Непотпуне пријаве на кокурс,
Управни одбор враћа подносиоцима на
допуну.
Рок за допуну је седам дана.
Ако подносилац у предвиђеном року
не изврши допуне, Управни одбор неће узети
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у разматрање њихове пријаве и о томе
обавештава подносиоце.
Члан 12.
Управни одбор Фонда ће у року од 15
дана од истека рока за подношење пријава
донети Одлуку о додели награда.
Незадовољни кадидати приговор
могу поднети Управном одбору Фонда, у
року од 8 дана од дана пријема обавештења, а
преко референта за образовање.
Члан 13.
Досадашњи корисник, да би могао да
настави са примањем у наредној школској
години, у зависности од тога да ли се ради о
ученику или студенту, поред одличног
успеха (за ученике) потребно је да буде и
учесник на Републичком такмичењу у
предходној школској години, односно да је
остварио просек оцене 9,00 (за студенте) уз
могућност преношења једног испита или
остварених 48 ЕСПБ.
Члан 14.
Награде се не исплаћују за месец јул
и август.
Члан 15.
Висину награде утврђује Председник
општине Трстеник на предлог Управног
одбора
Фонда, у зависности од броја
пријављених кандидата и расположивих
средстава у буџету Општине.
Члан 16.
Средства Фонда могу се користити
само за циљеве утврђене Одлуком о
оснивању Фонда и овим правилником.
Члан 17.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи досадашњи Правилник о

06.10.2016.год.

критеријумима за доделу материјалне и друге
помоћи обдареним ученицима и студентима
и избору стипендиста Фонда за младе
таленте на подручју општине Трстеник, број
67-1-1/2015-08 од 30.09.2015. године.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
листу општине Трстеник“, а примењиваће се
од школске 2016/2017. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК

Број: 110-25/2016-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић, дипл. правник

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 30.09.2016.године, донело
је
Р Е Ш Е Њ Е
I – Даје се сагласност Предузећу за
телекомуникације
''Телеком
Србија''
А.Д.Регија Крагујевац, ИЈ Крушевац за
установљење права трајне службености
пролаза, уз накнаду, а у смислу одредаба
Одлуке о одређивању накнаде за службеност
пролаза на земљишту у јавној својини
општине Трстеник (''Сл.лист општине
Трстеник'', бр. 3/13), на катастарским
парцелама бр. 1892, 2024, 2041, 2023, 2043,
2022 и 1349 све КО Стари Трстеник, чији је
власник општина Трстеник, ради полагања
подземне ТК инфраструктуре-ТК кабла и ПЕ
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цеви за КДС (кабловски дистрибутивни
систем), у укупној дужини трасе од око 1460
метара.
II – Међусобни односи између
општине Трстеник, с једне стране и
Предузећа за телекомуникације ''Телеком
Србија'' А.Д., Регија Крагујевац, ИЈ
Крушевац, с друге стране ближе ће се
уредити Уговором, који ће припремити
имовинско-правна служба Општинске управе
Трстеник.
III -Овлашћује се Александар Ћирић,
Председник општине Трстеник да закључи
Уговор из тачке II овог решења.
IV – Ово Решење ступа на снагу
даном доношења и биће објављено у
''Службеном листу општине Трстеник''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 464-25/2016-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ,
Александар Ћирић,дипл.правник
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 30.09.2016.године, донело
је
Р Е Ш Е Њ Е
I – Даје се сагласност Бојић Љубиши
из Доње Омашнице, за установљење права
трајне службености пролаза, уз накнаду, у
смислу одредаба Одлуке о одређивању
накнаде за службеност пролаза на земљишту
у јавној својини општине Трстеник (''Сл.лист
општине Трстеник'', бр. 3/13),на катастарској

06.10.2016.год.

парцели број 6458 КО Омашница, чији је
власник
Општина Трстеник,
ради
постављања ниско напонског подземног
кабла, у дужини од 180 метара.
II – Међусобни односи између
Општине Трстеник, с једне стране и Бојић
Љубише из Доње Омашнице, с друге стране
ближе ће се уредити Уговором, који ће
припремити
имовинско-правна
служба
Општинске управе.
III – Овлашћује се Александар
Ћирић, Председник општине Трстеник да
закључи Уговор из тачке II овог решења.
IV – Ово Решење ступа на снагу
даном доношења и биће објављено у
''Службеном листу општине Трстеник''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 352-167/2016-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић,дипл.правник

