Страна 1.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 92. став 4. Закона о
буџетском систему ( ''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,142/14, 68/15-др.закон,103/15,
99/16,113/17) и члана 40. Статута општине
Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“ , бр.
7/2008, 10/08, 05/10,06/12,01/13,05/13 ) на предлог
Општинског већа, Скуштина општине Трстеник,
на седници одржаној 02.03.2018.године, донела је
О Д Л У К У
о ангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије
завршног рачуна буџета општине Трстеник за
2017. годину
I - За ревизију завршног рачуна буџета
општине Трстеник за 2017.годину ангажовати
екстерног ревизора.
II - Задужују се надлежне службе
Општинске управе општине Трстеник да, по
добијеној сагласности Државне ревизорске
институције, спроведу одговарајући поступак
набавке за ангажовање екстерног ревизора
завршног рачуна буџета општине Трстеник за
2017. годину.
III - Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу општине Трстеник“.
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На основу члана 26. Закона о јавној
својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/11, 88/13, 105/14,
104/16 и 108/16) и члана 40. Статута општине
Трстеник (Сл.лист општине Трстеник'', бр.
7/08...5/13), на предлог Општинског већа општине
Трстеник, Скупштина општине Трстеник, на
седници одржаној дана 02.03.2018.године, донела
је
ЗАКЉУЧАК
о стављању ван снаге Закључка о покретању
иницијативе
за пренос права јавне својине из јавне својине
Републике Србије у јавну својину општине
Трстеник,за катастарску парцелу
број 4587/1 КО Трстеник, са постојећим
објектима, без накнаде
1.Ставља
се ван снаге Закључак о
покретању иницијативе за пренос права јавне
својине из јавне својине Републике Србије у јавну
својину општине Трстеник,за катастарску
парцелу број 4587/1 КО Трстеник, са постојећим
објектима, без накнаде, који је донела Скупштина
општине Трстеник на седници одржаној дана
06.10.2017.године, под бројем 022-81/2017-01
(''Сл.лист општине Трстеник'',број 8/2017).
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у ''Службеном листу
општине Трстеник''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-11/2018-01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-10/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп.

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
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На основу члана 40. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр.
7/08...5/13), на предлог Општинског већа општине
Трстеник, Скупштина општине Трстеник на
седници одржаној дана 02.03.2018.године, донела
је

На основу члана 40. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр.
7/08...5/13), Скупштина општине Трстеник на
седници одржаној 02.03.2018.године, донела је

ОДЛУКУ

О давању сагласности за закључење Анекса бр. 1
Споразума о раскиду Уговора о међусобном
регулисању права и обавеза број 40-374/2010-02
од 04.05.2010. године
1. Даје се сагласност за закључење
Анекса број 1 Споразума о раскиду Уговора о
међусобном регулисању права и обавеза број 40374/2010-02 од 04.05.2010. године, између
Општине Трстеник и Трговинског предузећа
''Западна
Морава''
АД
Трстеник
у
реструктуирању.
Анекс бр 1 Споразума о раскиду Уговора
о међусобном регулисању права и обавеза број
40-374/2010-02 од 04.05.2010. године саставни је
део ове Одлуке
2. Овлашћује се Александар Ћирић,
председник Општине Трстеник да у име и за
рачун општине Трстеник закључи Анкес бр. 1
Споразума о раскиду Уговора о међусобном
регулисању права и обавеза број 40-374/2010-02
од 04.05.2010. године.
3. Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном листу
општине Трстеник“.
Број: 022-23 /2018-01

О давању сагласности за закључење Споразума о
раскиду Уговора о међусобном регулисању права
и обавеза, број 40-374/2010-02 од
04.05.2010.године
1.ДАЈЕ СЕ сагласност за закључење
Споразума о раскиду Уговора о међусобном
регулисању права и обавеза, који је закључен
између Општине Трстеник и Трговинског
предузећа ''Западна Морава'' АД Трстеник у
реструктуирању,
број
40-374/2010-02
од
04.05.2010.године.
Споразум из претходног става је саставни део ове
Одлуке.
2.Овлашћује се Александар Ћирић,
председник општине Трстеник да у име и за
рачун Општине Трстеник закључи Споразум из
тачке 1. ове Одлуке.
3.Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ''Службеном листу
општине Трстеник''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-12/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп

О Д Л У К У

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.
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На основу члана 40. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр.
7/08...5/13), на предлог Општинског већа општине
Трстеник, Скупштина општине Трстеник на
седници одржаној дана 02.03.2018.године, донела
је
ОДЛУКУ
О давању сагласности за закључење Уговора о
замени испуњења
између Општине Трстеник и Трговинског
предузећа ''Западна Морава''а.д. Трстеник
1 - ДАЈЕ СЕ сагласност за закључење
Уговора о замени испуњења између Општине
Трстеник и Трговинског предузећа ''Западна
Морава''а.д. Трстеник.
Уговор из претходног става је саставни
део ове Одлуке.
2. Овлашћује се Александар Ћирић,
председник општине Трстеник да у име и за
рачун Општине Трстеник закључи Уговор из
тачке 1. ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ''Службеном листу
општине Трстеник''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-13/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
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На основу члана 27, 36, 46 и 47.
Закона о планирању и изградњи ( ''Сл.
гласник РС'', број 72/09,
81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98-УС, 132/14 и 145/14),
члана 9. став 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
("Сл. гласник РС", број 135/04), члана 40.
Статута општине Трстеник ("Службени
лист општине Трстеник", број 7/08, 10/08,
5/10 и 5/12), по прибављеном мишљењу
од Комисије за планове општине
Трстеник од 28. 12. 2017.године, Одлуке
о доношењу Генералног плана Трстеник
до 2030.године (''Службени лист општине
Трстеник'', број 7/09), Скупштина
општине Трстеник на седници одржаној
дана 02.03.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
проширење '' НОВОГ ГРОБЉА ''
у Трстенику
Члан 1.
Приступа се изради Плана
детаљне регулације проширење
''
НОВОГ ГРОБЉА '' у Трстеник ( у даљем
тексту : План детаљне регулације ).
Члан 2.
Предмет
Плана
детаљне
регулације је део простора насељеног
места Трстеник.
Оквирна граница Плана детаљне
регулације дефинисана је катастарским
парцелама и деловима катастарских
парцела, и то :
кат.парце.бр. 4549, 4550, 4551,
4552, 4542 и 4543 све КО Трстеник.
Оквирна граница обухвата Плана
детаљне регулације дата је и на
графичком приказу, који је саставни део
ове одлуке.
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Нацртом плана детаљне регулације
дефинисаће се коначна граница обухвата
плана детаљне регулације.
Члан 3.
Оквирна
укупна
површина
простора обухваћеног планом детаљне
регулације је 1,58 ха.
Члан 4.
План детаљне регулације биће
израђен према условима и смерницама
датим у Генералном плану Трстеника
(''Службени лист општине Трстеник'',
број 7/09), као и планских докумената
шире просторне целине.
Члан 5.
Основни принципи планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
подручја су :
унапређење
територијалне
кохезије;
заштита животне средине;
заштита, уређење и одрживо
коришћење природног наслеђа;
просторно-функционална
интегрисаност са окружењем;
повећање
конкурентности
и
ефикасности;
полицентрични
територијални
развој;
унапређење
саобраћајне
приступачности и доступности;
развој локалног идентитета;
принцип
субсидијарности
и
јавно-приватног партнерства;
принцип веће транспарентности
у доношењу одлука;
заштита јавног интереса, јавних
добара и добара у општој употреби.
Члан 6.
На основу анализе, оцене стања и
проблема урбаног развоја планског
подручја, као и досадашњих тенденција,
имајући у виду реалне и потенцијалне
капацитете за одрживи урбани развој,
односно одрживи економски, социјални и
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физичко-еколошки развој у постојећем и
унапређеном институционалном систему;
водећи
рачуна
о
тренутном
и
претпостављеним будућим потребама за
комуналним површинама, настојећи да се
грађанима са планског подручја обезбеди
здраво окружење, квалитетни и безбедни
услови живота и рада, као и неопходнодт
очувања квалитетне животне средине;
тежећи обезбеђењу атрактивних и
ефективних услова за инвестирање на
одржив начин и контролисану градњу и
експлоатацију земљишта, утврђују се
визија, циљеви и концепција просторног
развоја планског подручја.
Члан 7.
Визија урбаног развоја простора
у обухвату плана детаљне регулације је
да у будућности овај део постане уређен
за комуналну делатност и обављање
верских делатности у насељеном месту и
околном простору, заштиту животне
средине, саобраћајно и економски
интегрисан у ближе и даље окружење,
инсфаструктурно опремање.
Члан 8.
Циљеви израде плана детаљне
регулације су дефинисање планских
решења, дефинисање односа земљишта за
површине јавне и остале намене;
регулација
површина
и
објеката;
дефинисање правила уређења и правила
грађења;
развој
комуналне
инфраструктуре;
развој
саобраћајне
инфраструктуре; дефинисање услова и
мера
заштите
културног
наслеђа,
приступачности и животне средине.
Концептуални оквир планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
подручја је формулисан Генералним
планом Трстеник и Простроним планом
општине Трстеник тако да омогући
остваривање циљева усмерених ка
дугорочној визији просторног развоја,
али и очувања животне средине простора
обухваћеног планом и ширег окружења.
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Члан 9.
Рок за израду Плана детаљне
регулације је шест месеци рачунајући од
дана доношења ове одлуке.
Члан 10.
Израда плана се поверава Јавном
предузећу за уређивање грађевинског
земљишта '' Трстеник '' из Трстеника,
улица Живадина Апостоловића број 4.
Средства за израду Плана
детаљне
регулације
обезбедиће
подносилац захтева Јавно комунално
стамбено
предузеће
''КОМСТАН''
Трстеник, које ће са јединицом локалне
самоуправе Трстеник закључити уговор о
финансирању
израде
планског
документа.
Носилац израде плана детаљне
регулације је надлежни орган за послове
просторног и урбанистичког планирања
општинске управе.
Члан 11.
После доношења Одлуке о
изради плана детаљне регулације,
носилац израде плана организује рани
јавни увид ( упознавање јавности,
правних и физичких лица ) са општим
циљевима и сврхом израде плана,
могућим решењима за развој просторне
целине.
Органи, организације и јавна
предузећа, који су овлашћени да утврђују
услове за заштиту и уређење простора и
изградњу објеката обавештавају се и
позивају да дају мишљење у погледу
услова и неопходног обима и степена
процене утицаја на животну средину.
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Члан 12.
Предлог
плана
детаљне
регулације подлеже стручној контроли од
стране Комисије за планове општине
Трстеник.
Након стручне контроле Нацрта
плана оглашава се јавни увид у дневном
листу и на званичном сајту општине
Трстеник, а текст огласа истиче се на
огласној табли општинске управе
Трстеник.
Излагање Нацрта плана детаљне
регулације ради јавног увида биће
извршено у просторијама општинске
управе општине Трстеник у трајању од
30. ( тридесет ) дана.
О излагању плана детаљне
регулације на јавни увид стара се орган
јединице локалне самоуправе надлежан
за послове просторног и урбанистичког
планирања.
Члан 13.
За потребе израде плана детаљне
регулације не приступа се изради
стратешке процене утицаја плана на
животну средину.
Члан 14.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Трстеник''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 022 -14/2018 - 01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.

Рани јавни увид оглашава се
седам дана пре отпочињања увида, у
средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет
страници јединице локалне самоуправе и
траје 15. дана од дана објављивања.
Графички приказ : Оквирна граница
обухвата
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Плана детаљне регулације проширење
''НОВОГ ГРОБЉА''
атар насељеног места Трстеник општина Трстеник.
Графички приказ : Оквирна граница
обухвата - ортофото подлога
Плана детаљне регулације проширење
''НОВОГ ГРОБЉА''
атар насељеног места Трстеник општина Трстеник

05.03.2018.год.

Страна 7.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

Страна 8.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

Страна 9.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

На основу члана 22. став 7. и 10 и члана
27.став.10 Закона о јавној својини („Сл.гласник
РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016др.закон, 108/2016 и 113/2017), и члана 40.став
1.тачка 15а Статута општине Трстеник („Сл.лист
општине Трстеник“, број 7/08, 10/08, 3/10, 6/12,
1/13 и 5/13),на предлог Општинског већа општине
Трстеник, Скупштина општине Трстеник, на
седници одржаној дана 02.03.2018.године,донела
је

На основу члана 18.став 6, члана 22. и
члана 27.став.10
Закона о јавној својини
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016-др.закон, 108/2016 и 113/2017), и члана
40.став 1.тачка 15а Статута општине Трстеник
(„Сл.лист општине Трстеник“, број 7/08, 10/08,
3/10, 6/12, 1/13 и 5/13),на предлог Општинског
већа општине Трстеник, Скупштина општине
Трстеник,
на
седници
одржаној
дана
02.03.2018.године, донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ЈЕФИМИЈА“
ТРСТЕНИК

1.ОДУЗИМА СЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА
Дому здравља „Др.Сава Станојевић“ Трстеник,
Трстеник, Светог Саве 49, на непокретностима у
јавној својини општине Трстеник, уписаним у:
-ЛН број 2266 КО Велика Дренова, зграда у
функцији осталог образовања-Дечији вртић, број
1, површине у габариту 224м2, изграђеној на
кат.парц.91 КО Велика Дренова; и зградa
културе-Библиотека,
број 2, површине у
габариту 120м2, изграђеној на кат.парц.90 КО
Велика Дренова;
2. Право коришћења на непокретностима
из тачке 1. Ове Одлуке одузима се из разлога што
непокретности нису у фунцији остваривања
надлежности, односно делатности носиоца права
коришћења на тој ствари.
3. На основу ове Одлуке извршиће се
промена у евиденцији код Службе за катастар
непокретности у Трстенику.
4.Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број:022-15/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп.

1.ПРЕНОСИ
СЕ
ПРАВО
КОРИШЋЕЊА
Народној
библиотеци
„Јефимија“ Трстеник, ул. Кнегиње Милице 16,
Трстеник, ПИБ 101987788, МБ 17125478, на
непокретности
у јавној својини општине
Трстеник, уписаној у:
- ЛН број 2266 КО Велика Дренова, зграда
културе –Библиотека, број 2, површине у
габариту 120м2, изграђеној на к.п.бр.90 КО
Велика Дренова.
2. Право коришћења на непокретности
из тачке 1. oве Одлуке преноси се без накнаде,
ради обављања делатности Народне библиотеке
„Јефимија“ Трстеник, у складу са актом о
оснивању ове установе.
3.Право коришћења на непокретности у
својини општине престаје у случају њеног
отуђења, на основу одлуке надлежног органа,
независно од воље носиоца права коришћења на
тој непокретности као и дугим случајевима
утврђеним законом.
4. На основу ове Одлуке извршиће се
упис права коришћења Народној библиотеци
„Јефимија“
Трстеник, на непокретности из
тачке 1.ове Одлуке у јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима.
5. Овлашћује се председник Општине
Трстеник да, у име Општине Трстеник закључи
Уговор о преносу права коришћења на
непокретности ближе описаној у тачки 1. ове
Одлуке.
6.Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-16/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп.

Страна 10.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

На основу члана 18.став 6, члана 22. и
члана 27.став.10
Закона о јавној својини
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016-др.закон, 108/2016 и 113/2017), и члана
40.став 1.тачка 15а Статута општине Трстеник
(„Сл.лист општине Трстеник“, број 7/08, 10/08,
3/10, 6/12, 1/13 и 5/13),на предлог Општинског
већа општине Трстеник, Скупштина општине
Трстеник,
на
седници
одржаној
дана
02.03.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ, ОБРАЗОВАЊЕ, НЕГУ,
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
И ИСХРАНУ ДЕЦЕ „БИСЕРИ“ ТРСТЕНИК
1.ПРЕНОСИ
СЕ
ПРАВО
КОРИШЋЕЊА
Установи за предшколско
васпитање, образовање, негу, здравствену
заштиту и исхрану деце „БИСЕРИ“ Трстеник,
ул.Радоја Крстића бб, Трстеник, ПИБ 101306501,
МБ 07155085, на непокретности у јавној својини
општине Трстеник, уписанoj у:
- ЛН број 2266 КО Велика Дренова,
зграда у функцији осталог образовања –Дечији
вртић, број 1, површине у габариту 224м2,
изграђенe на к.п.бр.91 KO Велика Дренова.
2. Право коришћења на непокретности
из тачке 1. Ове Одлуке преноси се без накнаде,
ради обављања делатности Установе
за
предшколско васпитање, образовање, негу,
здравствену заштиту и исхрану деце „Бисери“
Трстеник, у складу са актом о оснивању ове
установе.
3.Право коришћења на непокретности у
својини општине престаје у случају њеног
отуђења из јавне својине општине, на основу
одлуке надлежног органа, независно од воље
носиоца права коришћења на тој непокретности
као и дугим случајевима утврђеним законом.
4. На основу ове Одлуке извршиће се
упис права коришћења Установи за предшколско
васпитање, образовање, негу, здравствену
заштиту и исхрану деце „БИСЕРИ“ Трстеник, на
непокретности из тачке 1.ове Одлуке у јавне
књиге о евиденцији непокретности и правима на
њима.
5. Овлашћује се председник Општине
Трстеник да, у име Општине Трстеник закључи
Уговор о преносу права коришћења на
непокретности ближе описаној у тачки 1. ове
Одлуке.

05.03.2018.год.

6.Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-17/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп.
На основу члана 40.Статута општине
Трстеник („Сл.лист општине Трстеник”,број
7/08....5/13),Закључака Владе Републике Србије
05
Број:023-12611/2017-2
од
21.децембра
2017.године, на предлог Општинског већа
општине
Трстеник,
Скупштина
општине
Трстеник
на
седници
одржаној
дана
02.03.2018.године, доноси
ОДЛУКУ
I- Општина Трстеник је сагласна да се
потраживање према субјекту приватизације
Холдинг
компанији
Памучни
комбинат
„Yumco”а.д. Врање,по основу изворних локалних
прихода,порез на имовину пореских обвезника
који воде пословне књиге, стање на дан 31.март
2017.године, утврђено Записником Одсека
локалне пореске администрације Општинске
управе општине Трстеник, број 43-5/2017-04 од
18.маја 2017.године,са каматом до дана
правоснажности унапред припремљеног плана
реорганизације, која ће бити утврђена новим
Записником
Одсека
локалне
пореске
администрације Општинске управе општине
Трстеник,конвертују у удео општине Трстеник у
капиталу субјекта приватизације.
II- Одлука ступа на снагу даном
доношења у биће објављена у „Службеном листу
општине Трстеник”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-18/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инж.пољоп.

Страна 11.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

На основу члана 40. Статута општине
Трстеник („Сл.лист општине Трстеник”, број
7/08....5/13), Закључака Владе Републике Србије
05 Број:023-12611/2017-2 од 21. децембра 2017.
године ,у складу са чланом 16 Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за уређивање грађевинског
земљишта ''Трстеник'' из Трстеника („Сл. лист
општине Трстеник”, број 12/16) на предлог
Општинског већа општине Трстеник, Скупштина
општине Трстеник на седници одржаној дана
02.03.2018.године, доноси
ОДЛУКУ
I- Општина Трстеник је сагласна да се
потраживање Јавног предузећа за уређивање
грађевинског земљишта "Трстеник'' из Трстеника
према субјекту приватизације Холдинг компанији
Памучни комбинат Yumco а.д. Врање, по основу
изворних локалних прихода, накнада за
коришћење грађевинског земљишта земљишта у
износу од 4.824,30 динара са стањем на дан 31.
март 2017. године, са каматом до дана
правоснажности унапред припремљеног плана
реорганизације,
конвертује у удео Јавног
предузећа за уређивање грађевинског земљишта
"Трстеник'' из Трстеника у капиталу субјекта
приватизације у случају усвајања УППР (према
Закључку Владе РС 05 бр. 023-12611/2017-2).
II- Одлука ступа на снагу даном
доношења у биће објављена у „Службеном листу
општине Трстеник”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број:022-19/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инж.пољоп.

На основу члана 40. Статута општине
Трстеник („Сл.лист општине Трстеник”, број
7/08....5/13), члана 19. Оснивачког акта ЈКСП
“КОМСТАН” Трстеник (пречишћени текст), број
7461 од 22. 12. 2016. год., Закључака Владе
Републике Србије 05 број: 023-12611/2017-2 од
21.
децембра
2017.године,
на
предлог
Општинског већа општине Трстеник, Скупштина
општине Трстеник на седници одржаној дана
02.03. 2018. године, доноси следећу
ОДЛУКУ
I - Општина Трстеник је сагласна да се
потраживање ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник,
према субјекту приватизације Холдинг компанији
Памучни комбинат Yumco а.д. Врање, у висини
од 21.804,48 дин, које је утврђено УППР (Прилог
1 Закључка Владе 05 бр. 023-12611/2017-2 од

05.03.2018.год.

21.12.2017.) са стањем на дан 31. 3. 2017. год., са
каматом до дана правоснажности унапред
припремљеног плана реорганизације, конвертује
у удео ЈКСП ”КОМСТАН” Трстеник у капиталу
субјекта приватизације.
II- Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном листу
општине Трстеник”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број:022-20/2018
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп.
На основу члана 40. Статута општине
Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, број
7/08...5/13), члана 14. Оснивачког акта ЈКП
„Енергетика“ Трстеник број 022-35/2016-01 од
05.09.2016.године, Закључака Владе Републике
Србије
05
број
023-12611/2017-2
од
21.12.2017.године, на предлог Општинског већа
општине
Трстеник,
Скупштина
општине
Трстеник
на
седници
одржаној
дана
02.03.2018.године, доноси следећу
ОДЛУКУ
I- Општина Трстеник је сагласна да се
потраживање ЈКП „Енергетика“ Трстеник, према
субјекту приватизације Холдинг компанији
Памучни комбинат Yumco а.д. Врање, у висини
од 376.297,99 динара, које је утврђено УППР
(Прилог 1 Закључка Владе 05 број 02312611/2017-2 од 21.12.2017.године) са стањем на
дан 31.03.2017.године, са каматом до дана
правоснажности унапред припремљеног плана
реорганизације,
конвертује
у
удео
ЈКП
„Енергетика“ Трстеник у капиталу субјекта
приватизације.
II - Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном листу
општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број:022-21/2018 -01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп.

Страна 12.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената планског и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 64/15, и члана 40. Статута општине Трстеник
("Службени лист општине Трстеник", број 7/08, 10/08, 5/10 и 5/12), Скупштина општине Трстеник на седници
одржаној 02.03.2018.године, донела је
О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
каменолома у лежишту '' ЧУКАРА ''
атар насељеног места Горња Омашница
општина Трстеник
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације каменолома у лежишту ''ЧУКАРА'' атар насељеног
места Горња Омашница, општина Трстеник (у даљем тексту : ПДР каменолома ''Чукара'').
Члан 2.
Плана детаљне регулације обухвата простор од 11 ха 01а 23м2 у КО Омашница.
Граница обухвата Плана детаљне регулације - ПДР каменолома ''Чукара'', и то :
- површински коп, и то :
кат.парц.бр. 4856, 4859, 4888, 4890, 5403, 5405, 5406, 5407, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420/1, 5420/2, и делове
к.п.бр. 4857, 4855, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4887/2, 4892, 4905, 4906, 5408, 5413, 5414, 5415, 5724, 5726/1, 2726/2,
5404 и 6477 све КО Омашница.
- резервисане површине, и то :
кат.парц.бр. 5422, 5423, 5424, 5425, 5431, 5722, 5723, 5725, и делове к.п.бр. 4865, 4866, 4885/2, 4887/1, 4886,
4890, 4892, 4905, 4906, 4907, 5379, 5381, 5382, 5383, 5724, 5726/1 и 5726/2 све КО Омашница.
- плато за паркирање, и то :
део кат.парц.бр. 4852, 4853, 4860, 4861 и 4862 све КО Омашница.
- површине за потребе опслуживања локације, и то :
кат.парц.бр. 5421, и делове к.п.бр. 4853, 4854, 4855, 4857, 4858, 4860, 4861 и 4862 све КО Омашница.
Члан 3.
Планом детаљне регулације утврђује се концепција развоја дела инфраструктурног коридора, планска решења,
режим и услови коришћења, организације, уређења и заштите простора обухваћеног планом.
Члан 4.
Саставни део Одлуке о доношењу је Елаборат Плана детаљне регулације каменолома у лежишту ''ЧУКАРА''
атар насељеног места Горња Омашница, општина Трстеник, број У/417 од
27. 02. 2018.године, израђен од стране
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''ТРСТЕНИК'' из Трстеника, улица Живадина Апостоловића
бр. 8., руководилац израдом плана одговорни урбаниста Катарина Д. Ђокић, дипл.инж.арх, лиценца број 200 1558 16.
Члан 5.
План детаљне регулације се састоји из текстуалног дела, графичког дела и аналитичко-документационе
основе.
Текстуални део Плана датаљне регулације, садржи :
1. УВОД
1.2. Повод за израду плана и циљеви израде
1.3. Правни и плански основ за израду плана
1.4. Усаглашавање са планом вишег реда
1.5. Опис локације на којој се планира извођење
1.6. Анализа постојећег стања
2. Правила уређења
2.1. Концепција уређења
2.2. Планирана намена површина
2.3. Регулација и нивелација
2.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
2.5. Саобраћајна инфраструктура
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2.6. Хидротехничка инфраструктура
2.7. Заштита културних добара
2.8. Заштита животне средине
2.9. Заштите од земљотреса
2.10. Заштита од пожара
3. Правила грађења
3.1. Општа правила за изградњу објеката
3.2. Утврђивање регулационе и грађевинске линије
3.3. Положај објеката у односу на регулацију
3.4. Услови за изградњу саобраћајница
3.5. Услови за изградњу зелених површина
3.6. Локације за које је обезбеђено расписивање конкурса
3.7. Примена плана.
Графички део Плана детаљне регулације, садржи :
1. Шири приказ локације ....................................................................................................... ......................................
лист бр. 1.
2. Постојећа намена површина - П1 ...................................................................................................................... лист
бр. 2.
3. Постојећа намена површина - П2 ....................................................................................................................... лист
бр. 3.
4. Планирана намена површина - П1 ..................................................................................................................... лист
бр. 4.
5. Планирана намена површина - П2 ...................................................................................................................... лист
бр. 5.
6. Регулација, нивелација, саобраћај - П1 ............................................................................................................ лист
бр. 6.
7. Регулација, нивелација, саобраћај - П2 ............................................................................................................. лист
бр. 7.
Члан 6.
План детаљне регулације израђен је у аналогном и дигиталном облику.
Све примерке плана у аналогном и дигиталном облику пре оверавања печатом Скупштине општине и
потписом председника Скупштине општине потписује Предузеће које је израдило план и одговорни урбаниста који је
руководио израдом плана.
Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се орган Општинске управе надлежан за послове просторног и
урбанистичког планирања.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Трстеник", а
примењиваће се по прибављању сагласности за промену намене земљиша, коју даје надлежно Министарство сагласно
одредбама Закона о заштити земљишта (''Сл. гласник РС'', број 112/15 ).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-22/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дип.инж.пољоп.
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На основу члана 27, 36, 46 и 47. Закона о планирању и изградњи ( ''Сл. гласник РС'', број 72/09,
81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98-УС, 132/14 и 145/14), члана 9. став 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 135/04), члана 40. Статута општине Трстеник ("Службени
лист општине Трстеник", број 7/08, 10/08, 5/10 и 5/12), по прибављеном мишљењу од Комисије за планове општине
Трстеник од 26. 02. 2018.године, Одлуке о доношењу Генералног плана Трстеник до 2030.године (''Службени лист
општине Трстени'', број 7/09), Скупштина општине Трстеник на седници одржаној дана 02.03.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
комплекса '' ППОВ Трстеник ''
у границама ГП Трстеник.
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације комплекса '' ППОВ Трстеник '' у границама ГП Трстеник ( у
даљем тексту : План детаљне регулације ППОВ Трстеник ).
Члан 2.
Предмет Плана детаљне регулације ППОВ Трстеник је део атара насељеног места Богдање које припада ГП
Трстеник.
Оквирна граница Плана детаљне регулације ППОВ Трстеник дефинисана је катастарским парцелама и
деловима катастарских парцела, и то :
- кат.парце.бр. 3927, 3858, 3928/1, 3929, 3857, 3930, 3928/2, 3931/1, 3848, 3856/1, 3856/2, 3853, 3848, 3852, 3851, 3855,
3747/2, 3854, 3747/1, 3922/1, 3922/2, 3748/1, 3748/2, 3744/4, 3743/2, 3744/3, 3749/1, 3749/3, 3742/2, 3765/2, 3767/2,
3768/2, 3766/2, 3758, 3757, 3756/2, 3473/5, 3756/1, 3694, 3753, 3754, 3693, 3755, 3688, 3690, 3689, 3687, 3846, 3850,
3847, 3762, 3764, 3763, 3765/1, 3767/1, 3780, 3778, 3779/1, 3686, 3766/1, 3760/1, 3938/1, 3943, 3938/2, 3932, 3938/3, 3935,
3934, 3933, 3736/2, 3788, 3787, 3786, 3785, 3784, 3750/1, 3751/1, 3698, 3697, 3703, 3700, 3701, 3739, 3745/2, 3740,
3745/1, 3746, 3741/1, 3738, 3702, 3696, 3695, 3692, 3691, 3699, 3730/2, 3744/6, 3743/1, 3742/1, 3744/1, 3752/1, 3856/2,
3936/1, 3937/1, 3936/2, 3937/2, 4223/2, 4238, 4226/2 и 4191 све КО Богдање.
Оквирна граница обухвата Плана детаљне регулације ППОВ Трстеник дата је и на графичком приказу, који је
саставни део ове одлуке.
Нацртом плана детаљне регулације ППОВ Трстеник дефинисаће се коначна граница обухвата плана детаљне
регулације.
Члан 3.
Оквирна укупна површина простора обухваћеног планом детаљне регулације ППОВ Трстеник је 12,00 ха.
Члан 4.
План детаљне регулације биће израђен према условима и смерницама датим у Генералном плану Трстеника
(''Службени лист општине Трстеник'', број 7/09), као и планских докумената шире просторне целине.
Члан 5.
Основни принципи планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су :
-

унапређење територијалне кохезије;
заштита животне средине;
заштита, уређење и одрживо коришћење природног наслеђа;
просторно-функционална интегрисаност са окружењем;
повећање конкурентности и ефикасности;
полицентрични територијални развој;
унапређење саобраћајне приступачности и доступности;
развој локалног идентитета;
принцип субсидијарности и јавно-приватног партнерства;
принцип веће транспарентности у доношењу одлука;
заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби.

Члан 6.
На основу анализе, оцене стања и проблема урбаног развоја планског подручја, као и досадашњих тенденција,
имајући у виду реалне и потенцијалне капацитете за одрживи урбани развој, односно одрживи економски, социјални и
физичко-еколошки развој у постојећем и унапређеном институционалном систему; водећи рачуна о тренутном и
претпостављеним будућим потребама за комуналним површинама, настојећи да се грађанима са планског подручја
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обезбеди здраво окружење, квалитетни и безбедни услови живота и рада, као и неопходност очувања квалитетне
животне средине; тежећи обезбеђењу атрактивних и ефективних услова за инвестирање на одржив начин и
контролисану градњу и експлоатацију земљишта, утврђују се визија, циљеви и концепција просторног развоја
планског подручја.
Члан 7.
Визија урбаног развоја простора у обухвату плана детаљне регулације је да у будућности овај део постане
уређен за комуналну делатност пречишћавање комуналних и других отпадних вода насељених места и индустрије,
заштиту животне средине, саобраћајно и економски интегрисан у ближе и даље окружење, инсфаструктурно
опремање.
Члан 8.
Циљеви израде плана детаљне регулације су дефинисање планских решења, дефинисање односа земљишта за
површине јавне и остале намене; регулација површина и објеката; дефинисање правила уређења и правила грађења;
развој комуналне инфраструктуре; развој саобраћајне инфраструктуре; дефинисање услова и мера заштите културног
наслеђа, приступачности и животне средине.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја је формулисан
Генералним планом Трстеник и Простроним планом општине Трстеник тако да омогући остваривање циљева
усмерених ка дугорочној визији просторног развоја, али и очувања животне средине простора обухваћеног планом и
ширег окружења.
Члан 9.
Рок за израду Плана детаљне регулације је шест месеци рачунајући од дана доношења ове одлуке.
Члан 10.
Израда плана се поверава Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта '' Трстеник '' из Трстеника,
улица Живадина Апостоловића број 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета јединице локалне самоуправе Трстеник
и донација.
Носилац израде плана детаљне регулације је надлежни орган за послове просторног и урбанистичког
планирања општинске управе.
Члан 11.
После доношења Одлуке о изради плана детаљне регулације, носилац израде плана организује рани јавни увид
( упознавање јавности, правних и физичких лица ) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за
развој просторне целине.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена
процене утицаја на животну средину.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и траје 15. дана од дана објављивања.
Члан 12.
Предлог плана детаљне регулације подлеже стручној контроли од стране Комисије за планове општине Трстеник.
Након стручне контроле Нацрта плана оглашава се јавни увид у дневном листу и на званичном сајту општине
Трстеник, а текст огласа истиче се на огласној табли општинске управе Трстеник.
Излагање Нацрта плана детаљне регулације ради јавног увида биће извршено у просторијама општинске
управе општине Трстеник у трајању од 30. ( тридесет ) дана.
О излагању плана детаљне регулације на јавни увид стара се орган јединице локалне самоуправе надлежан за
послове просторног и урбанистичког планирања.
Члан 13.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се изради стратешке процене утицаја плана на животну
средину.
Члан 14.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Трстеник''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022 - 24/ 2018 - 01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
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Графички приказ : Оквирна граница обухвата
Плана детаљне регулације комплекса ''ППОВ ТРСТЕ атар насељеног места Богдање у границама ГП Трстеник - општина Трстеник
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Графички приказ : Оквирна граница обухвата - ортофото подлога
Плана детаљне регулације комплекса ''ППОВ ТРСТЕНИК''атар насееног места Богдање у границама ГП Трстеник - општина Трстеник
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На основу члана 111. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“,
број 24/11), члана 2. став 1. Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити општине
Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр.
7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), Скупштина
општине Трстеник, на седници одржаној дана
02.03.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Члан 1.
У члану 4. став 2. тачка 4, на крају
текста тачке 4. после зареза додаје се текст:
„предах
смештај,
смештај
у
прихвалтилиште за жртве злостављања, насиља
(сигурна кућа) и трговине људима, становање уз
подршку
за
особе
са
инвалидитетом,
интелектуалним или менталним тешкоћама и
друге врсте подршке и помоћи корисницима.“
У члану 4. став 2. тачка 7. после зареза
додаје се текст:
„интезивна подршка појединцу и
породици које су у кризи, подршка породици
која се стара о свом детету или одраслом лицу
са сметњама у развоју, саветовање и подршка у
случајевима насиља, породична терапија, СОС
телефон, медијација, саветодавне услуге
правног, социјалног, психолошко-педагошког
карактера, мобилни тим за хитне интервенције и
друге услуге из система социјалне заштите од
интереса за појединца и породицу, односно
корисника у смислу ове одлуке.“
У члану 4. став. 2 на крају текста после
тачке 10. додају се тачке 11. 12. и 13. које гласе:
„11. лични пратилац детета,
12. асистивна технологија, и
13. иновационе услуге.“
Члан 2.
У члану 10. после става 1. додаје се став
2. који гласи:
„Изузето, по процени Центра за
социјални рад, једнократна новчана помоћ се
може исплатити кориснику и више од 3 пута у
једној календарској години, када се ради о
набавци лекова и лечења за најтеже болести и у
другим изузетним ситуацијама које се могу
третирати као такве.“
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7. Подршка породици која се стара о
свом детету са сметњом у развоју или
одрслом
члану
породице
са
сметњама у развоју,
8. Одржавање породичних односа и
поновно спајање породице,
9.
Саветовање
и
подршка
у
случајевима насиља, и
10. Породична терапија; медијација,
СОС телефони, активација и друге
саветодавне услуге и активности.“
Члан 4.
После члана 43. додају се чланови 43а,
43б, 43в и 43г.
Члан 43а гласи:
„Предах смештај
Сврха услуге предаха је краткорочни и
повремени смештај детета са сметњама у
развоју, који се обезбеђује као дневни, викенд
или вишедневни смештај, чиме се пружа
подршка како детету тако и породици детета у
одржавању и подизању квалитета њиховог
живота с циљем останка детета у породици.
Предах смештајем обезбеђује се
краткорочна и повремена нега деци и младима
са сметњама у развоју, унапређују се и развијају
вештине
самосталног
живота,
стварају
могућности за укључивање у заједницу, као и
развијање, очување и унапређење снага
породице.
Услуга предах смештаја доступна је
деци са сметњама у развоју и њиховим
породицама тј. старатељима који имају
пребивалиште
на
територији
општине
Трстеник.“
Члан 43б гласи:
„Смештај у прихвалтилиште за жртве
злостављања и насиља (сигурна кућа)
Услуга смештаја у прихватилиште за
жртве породичног насиља, жене и децу,
обезбеђује се у сигурној кући и траје до 6
месеци, а у изузетним случајевима се може
продужити до годину дана, а на основу процене
и поновног индивидуалног плана стручног
радника прихватилишта уз сагласност упутног
органа, односно Центра за социјални рад.
Услуга смештаја у сигурној кући
обухвата обезбеђивање смештаја, исхране,
здравствену заштиту, правну помоћ, примену
здравствено-хигијенских мера, терапијски рад и
психо-социјалну подршку, као и задовољење
других потреба лица.“

Члан 3.
У члану 36. став 1. после тачке 4. додају
се тачке 5, 6, 7, 8, 9 и 10 које гласе:
„5.
Интезивне
услуге
подршке
породици која је у кризи,
6. Саветовање и подршка родитеља,
хранитеља и усвојитеља,

Члан 43в гласи:
„Ургентни смештај за децу и одрасле
Ургентни
породични
смештај
обезбеђује се детету, које се нађе у потреби
хитног збрињавања, уколико Центар за
социјални рад процени да је то најадекватнији
облик заштите.
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Ургентни смештај траје најдуже 6
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Члан 5.

месеци.
Услугу ургентног породичног смештаја
за децу пружа ургентна хранитељска породица
или прихватилиште за збрињавање деце.
Ургентни смештај за одрасле и старе
обезбеђује се као краткотрајни смештај и
задовољава безбедност његових основних
потреба док траје кризна ситуација, а најдуже 6
месеци.“
Члан 43г гласи:
„Лични пратилац детета
Услуга личног пратиоца детета састоји
се у пружању детету одговарајуће индивидуалне
практичне подршке ради укључивања у редовно
школовање и активности у заједници ради
успостављања што већег нивоа самосталности,
имајући у виду индивидуалне потребе детета у
области кретања, одржавања личне хигијене,
облачења, храњења и комуникације са другима
и траје све до краја завршетка средње школе.
Пружалац услуге лични пратилац
детета мора имати завршену обуку по
акредитованом програму за пружање услуге
личног пратиоца.
Лични пратилац не може бити члан
породичног домаћинства у коме живи корисник,
сродник у правој линији, као ни брат, ни сестра,
односно брат и сестра по оцу или мајци.“

У осталом делу Одлука о правима и
услугама у социјалној заштити општине
Трстеник остаје непромењена.
Члан 6.
Након усвајања Одлуке о четвртој
измени и допуни Одлуке о правима и услугама у
социјалној заштити општине Трстеник урадити
пречишћени текст Одлуке о правима и услугама
у социјалној заштити општине Трстеник са свим
досадашњим изменама и допунама.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-25/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг,пољоп.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон
101/16), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 20. тачка 17) и члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној
заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16) и члана 40. Статута општине Трстеник („Службени лист општине
Трстеник“, бр.7/2008...5/2013), Скупштина општине на седници одржаној дана 02.03.2018. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О УТРОШКУ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ
ТРСТЕНИК ЗА 2018 ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о утрошку наменских средстава за услуге социјалне заштите у општини Трстеник (''Службени лист
општине Трстеник'', број 10/2017), члан 2. мења се и гласи:
''Члан 2.
У складу са Уговором о наменским трансферима у социјалној заштити бр.40-119/18-02 од 09.02.2018.
године, и чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему( ''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013-исправка,
108/2013,142/14,68/15др.закон,103/15,99/16,113/17) извршене су измене Одлуке о буџету општине Трстеник за 2018. годину.
Део прихода планираног Одлуком о буџету општине Трстеник за 2018. годину на економској
класификацији 733154 – Текући наменски трансфери, у ужем смислу у корист нивоа општина у износу
од 6.617.461,50 динара, распоређују се и користе на начин исказан у следећој табели:
Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава наменског
Укупан износ по услузи
Учешће ЈЛС по услузи
трансфера за 2018. годину
из средстава наменског
из сопствених извора трасфера за 2018. годину
прихода
1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући
3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9) СОС телефон за жене са искуством насиља
Укупно
Табела 2.
Иновативне услуге у систему социјалне заштите које се финансирају из
средстава наменског трансфера за 2018. годину

1) Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
2)
3)
4)
5)
Укупно
Табела 3.

0
4.400.000,00
0
0
505.942,02
711.519,48
0
0
0

5.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0

5.617.461,50

5.000.000,00

Укупан износ по услузи
из средстава наменског
трасфера за 2018. годину

Учешће ЈЛС по услузи из
сопствених извора прихода

1.000.000,00
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1.000.000,00

0

Страна 22.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Установе за домски смештај у трансформацији
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Укупан износ по услузи
из средстава наменског
трасфера за 2018. годину

Учешће ЈЛС по услузи из
сопствених извора прихода

0

0

1)
2)
3)
4)
5)
Укупно

Ова средства су планирана и на расходној страни Одлуке о буџету општине Трстеник за 2018. годину у
оквиру раздела 4 – Програм 11 – Социјална заштита, Пројекат 0901 - Услуге социјалне заштите
финансиране са нивоа републике.
Члан 2.
У осталом делу Одлука о утрошку наменских средстава за услуге социјалне заштите у општини Трстеник
остаје непромењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Трстеник".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-26/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инж.пољоп.
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На основу члана 40. 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 дана 02.03.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
Члан 1.
У Одлуци о финансијској помоћи
незапосленим породиљама (''Сл. лист општине
Трстеник'', бр. 5/11, 2/12, 6/12, 2/14 И 3/14),
после члана 2 додаје се члан 2а који гласи:
„Члан 2а
Право на месечну новчану накнаду, у
случају мешовитих бракова, где је мајка детета
страни држављанин, припада оцу детета под
условом:
-да је дете живорођено;
-да је држављанин Републике Србије;
-да у тренутку подношења захтева има
пребивалиште на територији општине Трстеник
најмање шест месеци пре рођења детета и
- да се налази на евиденцији Националне службе
за запошљавање“.
Члан 2.
После члана 3, додаје се члан 3а који
гласи:
„Члан 3а
За остваривање права из члана 2а ове
Одлуке отац детета подноси захтев надлежном
органу Општинске управе општине Трстеник за
послове дечије заштите, уз који прилаже
следећу документацију:
-фотокопију извода из матичне књиге рођених
за новорођено дете;
-фотокопиију потврде о пријави пребивалишта
за новорођено дете;
-фотокопију
уверења
о
држављанству
Републике Србије за новорођено дете и оца;
-фотокопију личне карте за оца детета;
- фотокопију личне карте за мајку детета или
уверење о боравишту;
-фотокопију оверене здравствене књижице за
оца и мајку детета;
-уверење Националне службе за запошљавање
за оца;
-фотокопију извода из матичне књиге венчаних
или оверену изјаву два сведока дату пред
надлежним органом да пар остварује заједницу
живота.
Члан 3.
У осталом делу Одлука о финансијској
помоћи незапосленим породиљама остаје
непромењена.
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Члан 4.
Након усвајања Одлуке о петој измени
и допуни Одлуке о финансијској помоћи
незапосленим породиљама урадити пречишћен
текст
Одлуке
о
финансијској
помоћи
незапосленим породиљама са свим досадашњим
изменама и допунама.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном листу
општине Трстеник.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 02-27/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ.
На основу члана 13. став 4. Закона о
подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Сл.гл.РС“, бр. 10/13,142/14,103/15 и
101/16) 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 по добијеној
сагласности Министарства пољопривреде и
заштите животне средине Републике Србије
број 320-00-259/2017-09 од 27.01.2017.године,
Скупштина општине Трстеник на седници
одржаној дана 02.03.2018.године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА
2018.ГОДИНУ
I – Усваја се Програм подршке за
спровођење
пољопривредне
политике
и
политике руралног развоја општине Трстеник за
2018.годину, на који је претходну сагласност
дало Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде актом број: 320-00-132/2018-09 од
29.01.2018.године.
Програм из претходног става је
саставни део ове Одлуке.
II – Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 320-7/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
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На основу члана 13. Закона о пoдстицајима у пољопривреди и руралном
развоју (''Сл. гласник РС'', бр 10/13, 142/14,103/15,101/16), чл. 40. Статута општине
Трстеник (''Сл. лист општине Трстеник'', бр. 7/08,10/08,5/10,6/12,1/13,5/13), а уз
сагласност
Министарства пољопривредe,шумарства и водопривреде, бр.320-00132/2018-09 од 29.01.2018.године Скупштина општине Трстеник на седници одржаној
дана 02.03.2018.године, донела је

ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ
ТРСТЕНИК, за 2018. годину

ТРСТЕНИК, јануар 2018.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 80 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 3797, од чега
породична пољопривредна газдинства 3752 и правна лица и предузетници 45. 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.

Показатељи развоја пољопривреде-стање пољопривредних ресурса
1.1.6. Пољопривредно земљиште
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 располаже 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 2.199 ха или 13,25% коришћене
површине, и воћњаци на површини 1.264 ха или 7,62% коришћене површине. На
подручју општине Трстеник се произведе 6.796.654 лозних калемова а постоји
потенцијал за производњу 30.000.000 лозних калемова, 3.094.665 воћних садница и
939.625 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 10.197 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.
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На нашем подручју а у месту Велуће је извор чувене минералне воде Мивеле богате
магнезијумом.
Број пољопривредних газдинстава је 6.543 , од чега је 3797 регистрованих
пољопривредних газдинстава.Учешће пољопривредног у укупном броју становника је
65,17%.
Од укупнo расположиве површине пољопривредног земљишта од 28.242 ха ,
коришћена површина је 16.586 ха или 59 %.Оранице и баште чине 10.175 ха или
(61,35%),ливаде и пашњаци 2.441 ха или 14,72%,воћњаци 1.264 ха (7,62%),2199 ха или
(13,26%) и остало 508 ха или 3,05%. Преовлађујићи педолошки типови земљишта су
смоница, гајњача,оподзољена гајњача, алувијална смоница и алувијална земљишта
бонитета од прве до осме класе, а највише треће и четврте класе.
На подручју наводњава се укупно 1.703 ха од чега 1.475 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 9.310 м и левообални насип у дужини од 2.675 м за
заштиту изворишта ,,Звездан“ али и поред тога угроженост територије општине није
сасвим уклоњена.
Пољопривредно земљиште у државној својини је 995 ха , док је у закуп издато
45,65ха. Код великог броја парцела није усаглашено стање у катастру и стање на
терену, а велики број парцела је обрастао шумом и растињем.
1.1.7. 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 .
1.1.8. 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.
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Општина Трстеник већ неколико година својим мерама политике руралног развоја
поспешује повећање броја стоке и утиче на побољшање расног састава стоке.
1.1.9. 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 10.197 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.
1.1.10. 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 7.310 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 газдинства од 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 %.
1.1.11. 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 : 6048 газдинства 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.

Страна 31.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

1.1.12. 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 6.796.654
лозних калемова, 3.094.665 воћних садница и 939.625 садница ружа.
Код сточарске производње најзначајнији производи су месо, млеко, јаја и мед.Рубни
део руралног подручја пружа могућности за развој органске производње. Једно
пољопривредно газдинство је у поступку сертификације за производњу органских
производа.
1.1.13. 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.
1.1.14 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.
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Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава
Табела 1. Мере директних плаћања
Планирани
буџет за
текућу
Редни Назив Шифра
годину без
број
мере
мере
пренетих
обавеза (у
РСД)
1. Регрес
100.1 5.000.000
5.000.000
УКУПНО

Износ
Максимални
Износ
подстицаја по износ подршке
подстицаја по
кориснику
по кориснику
јединици мере
(%)
(ако је
(апсолутни
(нпр. 30%,
дефинисан)
износ у РСД)
50%, 80%)
(РСД)
2.000
/

100%

38.0000

Пренете
обавезе

/
/

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив
мере

1.

Планирани
буџет за
текућу
Шифра
годину без
мере
пренетих
обавеза (у
РСД)
100.2 2.000.000

Кредитна
подршка
УКУПНО

Износ
Максимални
Износ
подстицаја по износ подршке
подстицаја по
кориснику
по кориснику
јединици мере
(%)
(ако је
(апсолутни
(нпр. 30%,
дефинисан)
износ у РСД)
50%, 80%)
(РСД)
/

100% за
камату

до 25.000

Пренете
обавезе

/

2.000.000

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

Назив мере

1. Инвестиције у
физичку
имовину
пољопривредних
газдинстава
УКУПНО

Планирани
буџет за
Износ
текућу
подстицаја по
Шифра
годину без јединици мере
мере
пренетих
(апсолутни
обавеза (у износ у РСД)
РСД)
101
1.000.000
/

1.000.000

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)
30%

Максимални
износ подршке
по кориснику Пренете
(ако је
обавезе
дефинисан)
(РСД)
50.000

/
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Табела 4. Посебни подстицаји
Планирани
буџет за
Износ
текућу
подстицаја по
Редни
Шифра
Назив мере
годину без јединици мере
број
мере
пренетих
(апсолутни
обавеза (у
износ у РСД)
РСД)
1. Подстицаји за 402
2.200.000
/
промотивне
активности у
пољопривреди
и руралном
развоју
УКУПНО
2.200.000

Износ
Максимални
подстицаја
износ подршке
по
по кориснику Пренете
кориснику
(ако је
обавезе
(%)
дефинисан)
(нпр. 30%,
(РСД)
50%, 80%)
100% за
За
/
сајмове у
промотивне
земљи,а 60% активности, до
за сајмове у 50.000,00динара
иностранству

Табела 5 Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
подршке и у оквиру мера руралног развоја
Планирани
буџет за
текућу
Редни Назив Шифра
годину без
број
мере
мере
пренетих
обавеза (у
РСД)
1.
/
/
/
/
УКУПНО

Износ
Максимални
Износ
подстицаја по износ подршке
подстицаја по
кориснику
по кориснику
јединици мере
(%)
(ако је
(апсолутни
(нпр. 30%,
дефинисан)
износ у РСД)
50%, 80%)
(РСД)
/

/

/

Тебела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у
РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за
реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

10.200.000

Планирана средства за директна плаћања

5.000.000

Планирана средства за кредитну подршку

2.000.000

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

1.000.000

Планирана средства за посебне подстицаје

2.200.000

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера
директних плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног
развоја

/

Пренете обавезе

/

Пренете
обавезе

/
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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)
3752,
-правна лица, 45, 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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2.Опис мера
2.1. Назив
Шифра мере: Регреси 100.1.
2.1.1. 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 10/13,142/14,103/15,101/16);
 Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/2009
10/2013 ,101/16);


Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09,93/12,14/16).



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

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 пет године у мерама подстицаја уврстила
је меру бесплатно прво осемењавање крава и јуница.. 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 a у периоду од 01.01.до
31.12.2015.године осемењено је 2519 грла крава и јуница а у периоду 01.01.2016.г. до
31.12.2016.године осемењено је 2267 грла крава и јуница, а у периоду од 01.01.2017.г.до
31.12.2017.године осемењено је 2188 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.
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2.1.2. Циљеви мере
Општи циљ: Стабилност дохотка пољопривредног газдинства.
Повећање производње и побољшање продуктивности и квалитета
производа.
Специфични циљ:
Побољшање расног састава грла говеда.
2.1.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)
Национални програм за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен.
2.1.4. Крајњи корисници
Правна лица – облашћене ветеринарске станице и амбуланте које врше вештачко
осемењавање грла код пољопривредних газдинстава .
Посредни корисници:
- регистрована пољопривредна газдинства.
2.1.5. Економска одрживост
Корисник није у обавези да поднесе бизнис план.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
Нису применљиви.
2.1.7. Специфични критеријуми
Нису применљиви.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
Инвестиције
100.1.1

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције код регреса за репродуктивни материјал:
Нема специфичних критеријума за селекцију.
2.1.10. Интензитет помоћи
-У износу од 2000 динара по грлу за прво осемењавање, а највише до 38.000 динара по
кориснику-пољопривредном газдинству.
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Назив показатеља

Број осемењених крава и јуница

2.1.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе,Одсека за
привреду,пољопривреду и одрживи развој, Канцеларија за пољопривреду, Комисија за
имплементацију Програма. Јединица локалне самоуправе(ЈЛС) ће сваке године
објављивати јавну набавку за избор најповољније ветеринарнарске станице која ће
вршити вештачко осемењавање крава и јуница на подручју наше општине.
Са најповољнијем понуђачем начелник општинске управе закључује Уговор .
Ветеринарска станица са којом је закључен уговор врши код пољопривредних
газдинстава по позиву и евиденцији њихове службе и програму мера, прво бесплатно
осемењавање грла. Уз уредну документацију са уписаним бројем пољопривредног
газдинства, ХИД бројем, број грла, датум осермењавања и потписом власника грла да
је осемењавање обављено,Ветеринарска станица фактурише сваког месеца општинској
управи Трстеник рачун за осемењена грла за предходни месец.Финансирање је из
буџета општине Трстеник.
2.2. Назив мере: Кредитна подршка.
Шифра мере: 100.2.
2.2.1. 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 10/13,142/14,103/15,101/16);
 Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/2009 и
10/2013 ,101/16);


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
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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
мрежа;за куповину обрадивог пољопривредног земљишта. Суфинансирање камате се
врши на краткорочне кредите на износ до 200.000 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 дефинишу се 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-решења председника,на предлог 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 2017. години, захтевом за суфинансирање камате јавило
се 87 пољопривредна газдинстава за наменске краткорочне кредите.
2.2.2. Циљеви мере,
Општи циљ: Стабилност дохотка пољопривредног газдинства.
Специфични циљ:Повећање ефикасности,конкуретности и одрживости пољопривредне
производње.
2.2.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)
Национални програм за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен.
2.2.4. 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.
2.2.5. Економска одрживост
Обзиром да је вредност за корисника до 25.000 динара ,корисник није у обавези да
поднесе бизнис план.
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2.2.6. Општи критеријуми за кориснике
— Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава
— За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити 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;
— Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне
самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција;
— У случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта који су
предмет инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право
закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем
физичким лицем или министарством надлежним за послове пољопривреде на
период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске
године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја;
— Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине;
— Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која
је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке опреме, машина и
механизације, односно изградње објекта;
— Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и
уписан у регистар привредних субјеката и регистар пољопривредних газдинстава;
_ Да корисник има пребивалиште на територији општине Трстеник.
2.2.7. Специфични критеријуми
Није применљив.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Инвестиције
100.2.1

Назив инвестиције
Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

2.2.9. 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

15/0

да/не

Страна 40.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

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

Подносилац захтева има

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
да/не

10/0

0

10

15/0
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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

05.03.2018.год.

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.
2.2.10. Интензитет помоћи
У износу од 100% за камату на краткорочни кредит до 200.000 динара , а највише до
25.000 динара за камату по кориснику.
2.2.11. Индикатори/показатељи
Редни
Назив показатеља
број
1.

2.

Укупан број поднетих захтева

Укупан број подржаних пројеката
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Број подржаних младих пољопривредних произвођача

2.2.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС, а на основу Конкурса који расписује
председник општине. Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до
15.11.2018. године.
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Службе за
пољопривреду ЈЛС и Комисије за имплементацију програма у смислу комплетности,
административне усаглашености и прихватљивости инвестиције. 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.
Одмах по усвајању информације ће бити објављене у средствима јавног информисања
на локалном нивоу, као и на интернет страници ЈЛС. Захтеви који испуњавају услове и
прихватљиви су, биће бодовани и финансирани све до висине опредељених средстава
за ову меру. Исплата средстава врши се на основу решења председника општине, а на
предлог Комисије, која врши одабир корисника средстава (бодовање), једном месечно,
до утрошка средстава предвиђених за ову меру.Непотпуни захтеви неће се узимати у
разматрање. Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у
обавези да доставе своје захтеве заједно са другим траженим документима органу
локалне самоуправе.
2.3. Назив мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Шифра мере: 101
2.3.1. 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 10/13,142/14,103/15,101/16);
 Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/2009 и
10/2013 ,101/16);


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.
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Сектор:Воће, грожђе и поврће
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 имовину 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 карактеришу природни услови погодни су за гајење винограда,
воћњака, повртарске и расадничке производње,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, а поврће на површини од
2412ха. Иако ова газдинства карактерише специјализована производња, кључни
проблем овог сектора је уситњенос поседа.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 механизацију и опрему
за сетву
,садњу,заштиту
биља
и
наводњавање
за
воћарску,виноградарску
производњу,производњу садног материјала и повртарску производњу на отвореном
пољу. Општина би финансирала са подстицајем од 30 % од предметне инвестиције
умањене за износ средстава на име пореза на додатну вредност, а највише до 50.000
динара по кориснику.
2.3.2. Циљеви мере
Општи циљ:
-Повећање производње,побољшање квалитета и продуктивности производа.
-Унапређење техничко-технолошке опремљености.
Специфични циљ:
-Повећање наводњаваних површина системом.
-Повећање механизације за заштиту биља и обраду земљишта.
2.3.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)
Национални програм за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен.
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2.3.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су активна:
-регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица (укључујући и предузетнике)и
-правна лица, регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинства у
складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју.
2.3.5. Економска одрживост
Обзиром да је вредност за корисника до 50.000 динара , корисник није у обавези да
поднесе бизнис план.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике
— Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава
— За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити 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, ( потписана изјава да не постоји захтев за исто
улагање у другим јавним фондовима);
— Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне
самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција;
— У случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта који су
предмет инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право
закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем
физичким лицем или министарством надлежним за послове пољопривреде на
период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске
године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја;
— Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине;
— Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која
је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке опреме, машина и
механизације, односно изградње објекта;
— Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и
уписан у регистар привредних субјеката;
_ Да корисник има пребивалиште на територији општине Трстеник.
2.3.7. Специфични критеријуми
— за инвестицијe механизације и опрема за сетву,садњу,заштиту биља,
наводњавање,
— Корисник треба да достави доказ да је преко рачуна газдинства извршена уплата за
набавку механизације и наведене опреме.
Корисник за горе наведене инвестиције може да буде:
за сектор воће:
 Пољопривредно газдинство којe у моменту подношења захтева за коришћење
подстицаја има мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; мање од 5 ха другог воћа;
0,1 – 50 ха цвећа; 0,2 – 100 ха винове лозе.
за сектор поврће:
 Пољопривредно газдинство са капацитетом мањим од 0,5 ха пластеника или мањим од
3 ха производње поврћа на отвореном простору у моменту подношења захтева за
коришћење подстицаја.
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2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Инвестиције

101.3.3

Назив инвестиције
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 воћарско-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 кап; набавка пластичних фолија,
агротекстила и прскалица за наводњавање).

2.3.9. 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

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
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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

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
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конверзије за добијање статуса
органског произвођача, и/или
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.
2.3.10. Интензитет помоћи
Подстицај за 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.
2.3.11. Индикатори/показатељи
Редни
број
1.

2.

3.

Назив показатеља

Укупан број поднетих захтева

Укупан број подржаних пројеката

Број подржаних младих пољопривредних произвођача

Страна 48.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

2.3.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС, а на основу Конкурса који расписује
председник општине. Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до
15.11.2018. године.
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Службе за
пољопривреду ЈЛС и Комисије за имплементацију програма у смислу комплетности,
административне усаглашености и прихватљивости инвестиције. 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.
Одмах по усвајању информације ће бити објављене у средствима јавног информисања
на локалном нивоу, као и на интернет страници ЈЛС. Захтеви који испуњавају услове и
прихватљиви су, биће бодовани и финансирани све до висине опредељених средстава
за ову меру. Исплата средстава врши се на основу решења председника општине, а на
предлог Комисије, која врши одабир корисника средстава (бодовање), једном месечно,
до утрошка средстава предвиђених за ову меру.Непотпуни захтеви неће се узимати у
разматрање. Подносиоци захтева за подстицаје односно мере у оквиру Програма су у
обавези да доставе своје захтеве заједно са другим траженим документима органу
локалне
самоуправе.
2.4. Назив мере:Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и
руралном развоју
Шифра мере: 402
2.4.1. 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 10/13,142/14,103/15,101/16);
-Стратегија одрживог развоја општине Трстеник за период 2010 - 2020 , у делу
привреда и рурални развој, област Ц,
Креирање и подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју
одвија се кроз систем формалног образовања свих нивоа као и путем различитих врста
обука организованих од стране образовних и научноистраживачких институција, и
стручних служби, медија. Ова мера унапређује креирање нових знања у складу са
стварним потребама крајњих корисника, имплементацију постојећих знања и
међусобним повезивањем креатора знања и њиховим повезивањем са пољопривредним
произвођачима, малим и средњим предузећима и другим актерима руралне заједнице.
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Такође, ова мера је усмерена на развој капацитета односно модернизацију физичких
ресурса 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 110 до 180 пољопривредних произвођача ,зависно од
интересовања, а 2016. години,120 пољопривредних произвођача је било на
међународном сајму у Брну-Чешка а у 2017.години 120 пољопривредних произвођача
било на сајму у Будимпешти-Мађарска.
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, Дани калемара, Печенијада...
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, за област за коју су заинтересована
пољопривредна газдинства. Редовно се представљају мере постицаја од стране
Министарства и локалне самоупправе преко трибина и медија, веб сајта општине.
2.4.2. Циљеви мере
Општи циљ: Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног
тржишта. Јачање и функционално повезивање свих актера у систему креирања и
трансфера знања.
Специфични циљ:
Јачање и функционално повезивање свих актера у систему креирања и трансфера
знања.
2.4.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР)
Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР) није усвојен.
2.4.4. Крајњи корисници
За сајмове: Општина Трстеник,посредни корисници регистрована пољопривредна
газдинства,
За подстицај за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју,
Крајњи корисници су активна:
-регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица (укључујући и предузетнике)за подстицај
за учешће односно излагање сопствених пољопривредних
и
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прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у
области пољопривреде и руралног развоја на територији Републике Србије,
-правна лица, регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинства у
складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју и
-правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења, за
подстицај
за
организацију
привредних
манифестација,
изложби
и
предавања,трибина,радионица
у области пољопривреде и руралног развоја на
територији општине Трстеник,
2.4.5. Економска одрживост
Није применљиво.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике
За коришћење промотивних активности:
- да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава и уписан у
производњи, производ који се излаже ( осим за удружења);
-нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према
локалној самоуправи , по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
- за предмет подстицаја за који подноси захтев не користи
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно
ако предмет подстицаја није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
- је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
- нема својство повезаног лица (носилац и чланови породичног пољопривредног
газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији,крвни
сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по
тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је
извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се
уређује порез на добит правних лица)са добављачем (правно лице или предузетник које
подносиоцу захтева издаје рачун), односно пружаоцем услуга;
_ да корисник има пребивалиште на територији општине Трстеник.
2.4.7. Специфични критеријуми
За подстицаје промотивних активности у пољопривреди и руралном развоју за
надокнаду трошкова закупа излагачког простора,штанда, са основном техничком
опремом, штампање промотивног материјала,оглашавање у штампаним и електронским
медијама, корисник је потребно да достави доказе: рачун,отпремницу и доказ о
извршеном плаћању трошкова(потврда о преносу средстава или извод оверен од стране
банке,или фискални исечак), а за закуп излагачког простора и уговор о закупу и
потврду организатора о учешћу подносиоца захтева
на привредној
манифестацији,сајму, изложби.
За подстицајза организацију предавања, трибине, радионице у области пољопривреде и
руралног развоја,потребно је доставити за предавача уговор о ангажовању предавача и
списак присутних са најмање 20 учесника.
Поред наведене документације за удружења доставља се: оснивачки акт
удружења,статут удружења којим су прописани циљеви у области пољопривреде у
руралног развоја, списак чланова удружења са неопходним подацима – име члана,број
пољопривредног газдинства,адреса и број телефона.
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Подстицајима се не надокнађују: путни трошкови,трошкови смештаја, дневнице и
исхрана,порези, укључујући порез на додату вредност,трошкови банкарских
провизија,јемства,трошкови превоза,монтаже,обезбеђивање робе и услуга,накнада за
сопствени рад и материјал подносиоца захтева,набавка предмета подстицаја путем
лизинга, цесије,компезације,асигнације.

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Инвестиције
402.1

Назив инвестиције
Информативнеактивности:сајмови,изложбе,
манифестације,студијска путовања

2.4.9. Критеријуми селекције
За
организацију једне привредне манифестације,сајма
изложбе,предавања,трибине,радионице у области пољопривреде и руралног развоја на
територији опшрине Трстеник право на подстицај може да оствари само један
подносилац захтева стим да захтевом може да обухвати један или више подстицаја.Ако
је за организацију једне промотивне активности поднето више захтева, право на
подстицај остварује подносилац захтева који је раније поднео захтев.
2.4.10. Интензитет помоћи
100 % за превоз,за пољопривредне сајмове у Србији, а 60% код сајмова у иностранство.
За промотивне активности у области пољопривреде и руралног развоја највише до
50.000 динара по кориснику.

2.4.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број пољопривредних произвођача која су посетила сајам,

2.

Укупан број посетилаца манифестације.
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2.4.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе,Одсека за
привреду,пољопривреду 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, са којим
начелник општинске управе закључује уговор, водиће пољопривредне произвођаче на
сајам.
За промотивне активности мера ће бити спроведена од стране ЈЛС, а на основу
Конкурса који расписује председник општине. Конкурс ће бити отворен до утрошка
средстава, а најкасније до 15.11.2018. године.
Служба врши административну обраду података из захтева,документације која је
прилажена уз захтев, као и службених евиденција.Приликом административне обраде
захтева служба може тражити и достављање додатне документације у циљу утврђивања
испуњености услова за остваривање права на подстицаје.Обрађене захтеве даје на
разматрање Комисији за имплементацију,а Комисија предлаже председнику да донесе
решење о одобравању средстава за подстицај.
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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 /
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*

5

2016

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
39/16) која се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПШВ 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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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

површина, км²)
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

2

05.03.2018.год.

%

-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,

Интерни

Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.

рзс*
рзс*
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05.03.2018.год.

земљишта и бонитетна
3 и 4 класа
3
класа
Клима (умереноОпис
умерено- континентална
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
3797
пољопривредних
газдинстава (РПГ):
- породична
%
98,81
пољопривред
3
4

Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014).
Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.

Интерни
Интерни
Интерни
Интерни

2012
2012

рзс*
рзс*
Интерни

2012

рзс*

2012

рзс***
Управа
за
трезор4
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на газдинства
- правна лица и
предузетници
Коришћено
пољопривредно
земљиште (КПЗ)
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
5
6

05.03.2018.год.

%

1,19

Ha

16.586

2012

рзс***

%

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

Окућница, расадници и др.
Цвеће и украсно биље, угари и др.
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Наводњавана површина
КПЗ
Површина
пољ.земљишта у
државној својини на
територији АП7
Површина
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:

05.03.2018.год.

Ha

1.703

рзс***

Ha

1.106

Интерни

ha

32,69

Интерни

%

71,55:28,45

Интерни

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***

Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење.
Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси), и пољопривредних машина и
опреме.
9
Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.
7
8

Страна 58.
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(на породичном ПГ : на
газдинству правног
лица / предузетника)
Годишње радне
јединице10
Земљорадничке задруге
и удружења
пољопривредника11
Производња
пољопривредних
производа12:
- биљна
производња

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

%

1,90

2012

рзс***

број

9.703

2012

рзс***

број

4 земљорадничке задруге
9 удружења пољопривредних произвођача

количина
тона

5390 пшенице,870 осталих жита,18.377 кукуруза,15.168 воћа,21.990
грожђа,31.780 поврћа,6.796.654 ком. лозних калемова,3.094.625 ком.
воћних садница,939.625 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
-

Интерни

2012

рзс***и
интерни
Интерни

2012
2012

рзс*
рзс*

2012

рзс*

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.
11
Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на територији АП/ЈЛС
12
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).
10
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водоводну мрежу
Домаћинства
прикључена на
канализациону мрежу
Укупне испуштене
отпадне воде
Пречишћене отпадне
воде
Енергетска
инфраструктура
Производња и
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
14
15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

број

0

Интерни

хиљ.m³

1639000

2012

рзс*

хиљ.m³

0

2012

рзс*

број

Врши трансформација и пренос ,у руралној средини 232 трафостанице и
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***

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.
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Газдинства која
обављају друге
профитабилне
активности17
Туристи и просечан
број ноћења туриста18
на територији АП/ЈЛС
Трансфер знања и
информација
Пољопривредна
саветодавна стручна
служба
Пољопривредна
газдинства укључена у
саветодавни систем19

05.03.2018.год.

број

204

2012

рзс***

број

3849

2012

рзс*

да / не

Да

број

до 1000 газдинстава

Интерни

2017

М.П.
Датум и место

16.01.2018.г.

Потпис овлашћеног лица у ЈЛС

Анђелка Трошић, дип. прав.

ПССС

Страна 61.
1
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама и др.

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.
17

Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих пољопривредних
газдинстава која се
19
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На основу члана
41. Закона о
запошљавању
и
осигурању
за
случај
незапослености („Службени гласник РС“, бр.
6/2009, 88/2010 i 38/2015), члана 20. став 1.
тачка 9
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр.129/2007 i 83/2014)
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
општина Трстеник на седници одржаној
02.03.2018 године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана
запошљавања у општини Трстеник
за 2018. годину
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план
запошљавања у општини Трстеник за 2018.
годину.
Саставни део ове Одлуке је Локални
акциони план запошљавања у општини
Трстеник за 2018. годину
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Трстеник“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Трстеник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 110-3/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ.

05.03.2018.год.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНE ТРСТЕНИК
ЗА 2018. ГОДИНУ

I УВОД
У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености
("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15) јединица локалне самоуправе може,
уз претходно прибављано мишљење надлежног савета за запошљавање, усвојити
локални акциони план запошљавања (у даљем тексту: ЛАПЗ). Акциони план
запошљавања представља обједињени годишњи преглед програма или мера активне
политике запошљавања на локалном нивоу (као одговора на идентификовано стање,
потребе и могућности локалног тржишта рада) и интегрални део политике локалног
економског развоја.
ЛАПЗ представља кључни инструмент локалне политике запошљавања који
треба да послужи ЈЛС да се:
-боље и детаљније сагледају проблеми, потребе и могућности локалног тржишта рада;
-кључни елементи ЛАПЗ ускладе и /или интегришу у локални стратешки оквир;
-припреми одговарајући сет мера подршке у оквиру других рефентних области
лоаклног економског развоја.
Мере активне политике запошљавања утврђене у ЛАПЗ треба јасно да
кореспондирају стању, потребама и трендовима на локалном тржишту рада, циљним
групама незапослених лица које су анализом утврђене као приоритетни корисници
мера, делатностима које су утврђене као носиоци привредне и инвестиционе
активности и да истовремено осликавају територијалне специфичности и развијеност
капацитета друштвених актера чија је одговорност за реализацију мера утврђена ЛАПЗ.
Реализација ЛАПЗ вршиће се кроз један од могућих модалитета и то
суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
ЛАПЗ средствима из буџета Републике Србије и буџета јединице локалне самоуправе.
У складу са Националним акционим планом запошљавања (НАПЗ) и на основу
локалног стратешког оквира, анализе стања, кретања и потреба локалног тржишта
рада утврђују се програми или мере активне политике запошљавања у ЛАПЗ. Након
добијања сагласности Локалног савета за запошљавање (ЛСЗ), ЛАПЗ се усваја од
стране Скупштине Општине Трстеник и у складу са роковима утврђеним НАПЗ може
се доставити НСЗ на оцену, односно министарству надлежном за послове
запошљавања на одобравање учешћа у финансирању.
Средства за спровођење ЛАПЗ обезбеђују се из буџета Републике Србије и
буџета јединице локалне самоуправе (ЈЛС), а реализација истог врши се од стране
НСЗ и ЈЛС, на основу Споразума о суфинансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ. За спровођење, праћење и оцену ЛАПЗ
одговорне су ЈЛС и НСЗ.
II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЛС И КЉУЧНИ СОЦИО-ЕКОНОМСКИ
ПОКАЗАТЕЉИ
2.1 Профил заједнице

Страна 64.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

Општина Трстеник се простире на површини од 448 км2 . У 51 насељеном месту
живи 42.966 становника. Трстеник се 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. Плодно пољопривредно земљиште чини 282 км2, а површина под
листопадним и четинарским шумама је 106 км2. 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.
Путну мрежу у општини Трстеник чини 264 км путева различитог нивоа и
квалитета. Мрежа путева је развијена али су путеви у лошем стању и многи захтевају
рехабилитацију. Главни путни правац је магистрални пут Е-761 који повезује два
стратешка правца: аутопут Е-75 и пут за море Е-763. Локални путеви у дужини од 168
км повезују насељена места у општини, а некатегорисни, тзв. „летњи путеви“ су унутар
насељених места. Железничка пруга у доста запуштеном стању у дужини од 20 км
пролази кроз општину Трстеник и повезује два важна железничка правца БеоградСолун и Београд-Бар. На периферији Трстеника је спортски аеродрум. Међународни
путнички аеродрoми су у Нишу и Београду. Очекује се отварање аеродрoма у
Лађевцима. Река Западна Морава протиче кроз општину Трстеник у дужини од 20 км,
али није пловна. Најближа је лука на Дунаву у Смедереву. 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 лежаја ( 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.
2.2 Анализа социо-економског стања
Према попису из 2011 године у општини Трстеник у 14.662 домаћинстава од
тога 15.329 у граду, а 27.637 у селима. Просечна густина насељености је 96
становника/км2. Изражено је демографско пражњење нарочито у планинским селима
општине. Укупан број мушкараца у Трстенику је 21 016, а жена 21 950. 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 153.
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. У општини Трстеник претежно
живе грађани српске националности. Најбројнија мањинска заједница је ромска са 342
становника. Према статистичким подацима од укупног броја радно активног
становништва (15-64 године – 29.910 лица), 8.373 лица је запослено (стопа
запослености 27,99%), а незапослених је 4904 лица, од којих многи први пут траже
посао. Индивидуалних пољопривредних произвођача је 6394. Социо-економску
ситуацију у општини одликује карактерише и велики број број пензионера - 10609.
Број корисника новчане надокнаде за социјално угрожене је 328. Нажалост, трендови
имају негативан смер.
Општина Трстеник припада трећој категорији по развијености општина у
Србији. Данас у Трстенику функционише 374 привредних друштава (од тога 95,7%
малих, 2,4% средњих и 1,9% великих предузећа) и 1151 предузетничких радњи.
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Положај општине детерминисан је развојем и економском снагом „Прве петолетке“.
Овај некадашњи гигант у коме је било запослено близу 20.000 радника кроз три круга
приватизације није успео да добије купца, тј. стратешког партнера. Привредна друштва
некадашњег гиганта "Прва петолетка" у Трстенику отишла су у стечај. Систем је био у
поступку реструктурирања од 2010. године. Око 1.570 радника је искористило
социјални програм крајем 2015. године. Надлежни су подржали идеју да бивши
радници друштва закупе и да се настави са радом. Тако је настављена производња у пет
производних целина (Хидраулика, Цилиндри, Сервоуправљачи, Индустријска
пнеуматика, Кочна техника) и закупљена су још четири логистичка друштва. Тренутно
посла има за око 900 запослених. Традиција у производњи хидраулике и пнеуматике је
остала сачувана, па се поред акционарских друштава из „Прве петолетке“ овом
производњом бави велики део привредника и предузетника. Од осталих индустријских
грана највише су заступљене дрвопрерђивачка, прехрамбена, док се предузетници
претежно баве трговином. Страних инвеститора има релативно мало. У области
прехрамбене индустрије, „Агрокор“ је купио „Нову Слогу“, а такође и и инвестирао у
велики продајно-складишни простор ИДЕА и у изградњу нове фабрике воде Мивела.
III СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
Остварена макроекономска стабилност и повољна макроекономска ситуација
последњих година, утицале су на појаву позитивних трендова кретања на тржишту
рада, али и поред позитивних помака, општа ситуација у области запошљавања и даље
је неповољна. Основни проблеми у области запошљавања су:
•

недостатак послова као последица недовољне привредне активности;

•

ниска запосленост

1. Тржиште рада
Табела 1: Кретање основних индикатора тржишта рада по регионима
Регион
Регион
Старосна
Београдски
Регион
Шумадије
Јужне и
категорија
регион
Војводине
и Западне
Источне
15+
Србије
Србије
2016. годинa
Стопа активности
54,3%
51,9%
55,2%
51,7%
Стопа
45,8%
44,0%
47,1%
43,5%
запослености
Стопа
15,7%
15,1%
14,7%
15,8%
незапослености
Стопа
45,7%
48,1%
44,8%
48,3%
неактивности
I квартал 2017. године
Стопа активности
53,7%
50,3%
53,6%
49,1%
Стопа
46,6%
43,5%
45,7%
40,7%
запослености
Стопа
13,2%
13,6%
14,7%
17,2%

Регион
КиМ

...
...
...
...
...
...
...

Страна 66.

Број 1.

незапослености
Стопа
неактивности

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

46,3%

Стопа активности
Стопа
запослености
Стопа
незапослености
Стопа
неактивности

56,4%

Стопа активности
Стопа
запослености
Стопа
незапослености
Стопа
неактивности
Извор: АРС, РЗС

56,7%

49,7%
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46,4%

50,9%

...

II квартал 2017. године
52,8%
55,7%

53,1%

...

49,6%

47,5%

49,1%

46,0%

...

12,1%

10,2%

11,8%

13,3%

...

43,6%

47,2%

44,3%

46,9%

...

III квартал 2017. године
54,0%
57,0%

53,4%

...

49,0%

47,7%

49,7%

45,9%

...

13,6%

11,7%

12,7%

14,1%

...

43,3%

46,0%

43,0%

46,6%

...

2. Незапосленост
Незапослено лице је лице од 15 до 65 година, способно и одмах спремно да ради,
које није засновало радни однос или на други начин остварило право на рад, а које се
води на евиденцији незапослених и активно тражи запослење. Незапосленим се не
сматра ученик, студент, пензионисано лице и земљорадник који обавља земљорадничку
делатност и обавезно је осигуран по основу катастраских прихода (Закон о
запошљавању и осигурању у случају незапослености, „Службени гласник РС“, бр.
36/09).
Лице које тражи запослење је незапослено лице или запослено које тражи
промену запослења (Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености,
„Службени гласник РС“, бр. 71/03).
2.1. Кретање незапослености
Опште карактеристике тржишта рада дуги низ година нису се мењале:
неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велико учешће дугорочно
незапослених, неповољна старосна и квалификациона структура незапослених, висока
стопа незапослености младих, велики број незапослених који припадају теже
запошљивим категоријама
У последњим месецима 2017. године, карактеристике тржишта рада су се
незнатно промениле и кренуле у позитивном смеру. Према евиденцији Националне
службе за запошљавање на дан 30. новембар 2017. године било је 4.722 незапослених
лица, што је за 447 лица мање у односу на исти период претходне године (5.169 лица).
Међутим, још увек постоје поражавајући показатељи у смислу високе незапослености,
лошег стања у приватном сектору и ниске мобилности радне снаге.
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2.2. Старосна и полна структура
Старосна структура незапослених лица, посматрана у периоду од 2012-2017
показује да највеће учешће у структури незапослених, према годинама старости, имају
незапослена лица од 25-34 године а затим лица од 35-44 године.
Табела 2: Структура незапослених према полу (новембар 2017. године)

Незапослени – укупно
Незапослени – жене
Незапослени – мушкарци

Број
%
Број
%

Општина
Трстеник

Удео у Расинском
округу (%)

4.722
2.565
54,32
2.157
45,68

19,45
19,25
/
19,70
/

Табела 3: Број и полна структура незапослених у општини Трстеник, по годинама
2014.
2015.
новембар новембар
година
година
2016.
2017.
4.977
4.929
5.169
4.722
Незапослени – укупно
2.542
2.602
2.718
2.565
Незапослени – жене
2.435
2.327
2.451
2.157
Незапослени - мушкарци

2.3. Структура према дужини чекања на запослење
У периоду од 2012 до 2015 године, највеће учешће у регистрованој незапослености
према дужини чекања на запослењу имају лица која чекају до 1 године, затим следе она
лица која чекају преко 10 година, лица која чекају на посао 3-5 година, 5-8 година, 1-2
године, 2-3 године и на крају 8-10 година.
Табела 4: Дугорочна незапосленост
Незапосленост
Укупан број незапослених лица
Број незапослених
младих 15-24 године
Број незапослених старијих од
50 година
Број дугорочно незапослених
(преко 12 месеци)

2014.
година
4.977

2015.
година
4.929

Новембар
2016.
5.169

Новембар
2017.
4.722

601

511

501

432

1.087

1.205

1.375

1.309

3.947

3.694

3.706

3.701
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79,30%

74,94%
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71,70%

78,38%

Учешће дугорочне незапослености и даље представља велики проблем. Према
подацима стопа дугорочне незапослености у новембру 2017. године повећана је за 6,68
процентна поена у односу на новембар 2016. године.
Табела 5: Стопа дугорочне незапослености
Новембар Новембар Новембар
2012
2013
2014
Укупно
5105
5172
4968
незапослени
Незапосленост 13,38%
12,72%
12,06%
младих 15-24
година
Незапосленост 21,23%
20,82%
22,22%
старијих
преко
50
година
Дугорочна
73,26%
77,78%
79,55%
незапосленост

Новембар Новембар
2015
2016
4854
5169

Новембар
2017
4.722

10,26%

9,69%

9,15%

24,45%

26,6%

27,72%

75,79%

71,70%

78,38%

2.4. Квалификациона и полна структура незапослених лица:
Квалификациона структура незапослених лица из новембра 2017. године
показује да од укупног броја незапослених, број незапослених лица са високим и
средњим образовањем је 3612, док је број лица без школе и нижег образовног нивоа
1110. Међу незапосленима , најбројнија су лица са средњим образовањем.
Табела 6: Незапосленост према степену стручне спреме у општини Трстеник
Степен стручне спреме (30.11.2017.)
Број
незапослених
Укупно

I

II

III

IV

V

VI-1

VI-2

VII-1

1.002

108

1.385

1.429

92

197

172

332

VII-2
и
VIII
5

872

20

122

95

200

3

529
57
667
Жене
2.5. Oсетљиве групе незапослених лица

Најугроженије категорије за запошљавање су лица преко 50 година живота,
инвалиди, Роми, жене, млади до 30 година старости и избегла и расељена лица.
Незапосленост жена у општини Трстеник
и даље је израженија од
незапослености мушкараца.
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Табела 7: Незапосленост жена у општини Трстеник
Незапосленост Новембар Новембар Новембар Новембар
жена
2012
2013
2014
2015
Укупно
5105
5172
4968
4854
незапослени
Од тога жене
50,87%
51,33%
51,13%
52,88%

05.03.2018.год.

Новембар
2016
5169

Новембар
2017
4.722

52,58%

54,32%

Посебно осетљиву групу на тржишту рада представљају незапослена лица
ромске националности. Висока стопа незапослености и ниска стопа запослености
карактеришу положај Рома на тржишту рада, који је знатно лошији у односу на укупну
популацију. Посебан проблем је дугорочни карактер незапослености. Највећем броју
радно способних Рома, недостаје адекватно образовање како би успешно учествовали
на тржишту рада.
Категорије теже запошљивих лица су: дугорочно незапослена лица, незапослени
без квалификација или нискоквалификовани, вишак запослених, особе са
инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица.
2.6. Вишкови и корисници новчане накнаде
Посебан проблем на тржишту рада и даље представља велики број вишка
запослених. Радно правни статус и запошљавање ове категорије незапослених, решавао
се на различите начине и применом различитих мера активне политике запошљавања.
Улагање отпремнина у ново запошљавање или самозапошљавање била је једна од мера
која је примењивана у протеклом период.
IV ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Подршка успостављању ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста
запослености до краја 2020. године, уз усклађивање политике запошљавања и
институција тржишта рада са тековинама Европске уније (ЕУ), што представља
основни циљ политике запошљавања, пружиће се кроз остваривање појединачних
циљева политике запошљавања у 2018. години који су усмерени на:
I Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада,
II Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и
подршку регионалној и локалној политици запошљавања,
III Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
На одређивање конкретних приоритета за деловање у оквиру овако дефинисаних
циљева утичу многобројни фактори, од којих су најзначајнији:
- стање на тржишту рада на основу показатеља Анкете о радној снази,
- идентификовани кључни изазови и препреке на странама тражње за радом и
понуде рада,
- друге информације о текућим и очекиваним кретањима на тржишту рада које
потичу од Националне службе за запошљавање, Републичког завода за статистику,
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домаћих и међународних организација и научних института који прате тржиште рада и
политику запошљавања у Републици Србији,
- нови институционални оквир који се успоставља кроз примену реформског
пакета Владе и његове очекиване импликације на трендове и структуре на тржишту
рада.
V ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Одлуком о буџету општине Трстеник за 2018. годину ("Сл.лист општине
Трстеник" број 10/17) опредељено је 5.000.000,00 динара за спровођење Локалног
акционог плана запошљавања за 2018. годину и то за следеће програме и мере:
•
•
•

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих,
Програм јавних радова,
Субвенција за самозапошљавање

 Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих
Опис програма: Послодавци који припадају приватном сектору,
првенствено мала и средња предузећа, могу за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих остварити субвенцију за запошљавање на
новоотвореним радним местима у једнократном износу.
Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова субвенција
може применити, су:
1) млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама,
млади који посао траже дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус
детета без родитељског старања;
2) старији од 50 годинакоји имају статус вишка запослених;
3) Роми;
4) особе са инвалидитетом;
5) радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
6) дугорочно незапослени;
7) жртве породичног насиља;

Висина субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих у 2018. години опредељена је према степену развијености јединица
локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе.
Према степену развијености општина Трстеник припада трећој категорији
градова и општина чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког
просека. Висина субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих за трећу групу општина је 200.000,00 по кориснику.
Наведени износ субвенције се за особе са инвалидитетом, радно способне
кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година старости са статусом
деце палих бораца и младе до 30 година старости који су имали имају статус
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детета без родитељског старања увећава за 20% тако да износи 240.000,00 по
кориснику.
Ову меру спроводиће општина Трстеник у сарадњи са Националном службом за
запошљавање - Филијала Крушевац. Међусобна права и обавезе у реализацији
запошљавања лица биће регулисана уговором између послодавца, председника
општине Трстеник и директора НСЗ.
 Програм јавних радова
Опис програма: Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања
првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених
у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о
радном ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства
намењена за организовање јавних радова користе се за:
1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима
(по основу уговора о привременим и повременим пословима у висини до 18.000,00
динара на месечном нивоу за пун фонд радних часова односно сразмерно времену
радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и
доприносе за обавезно социјално осигурање);
2) накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих лица (максимално
до 2.000 динара по лицу, за сваки месец ангажовања);
3) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (максимално до
2.000 динара по лицу,једнократно, у зависности од трајања јавног рада);
4) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по
ангажованом лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености
послова може организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада
или програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о
стеченим компетенцијама.
У 2018. години организоваће се јавни радови у области социјалних и
хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања
и заштите животне средине.
Јавни радови могу се организовати и за област културе на којима се искључиво
ангажују особе са инвалидитетом.
Овај програм спроводиће општина Трстеник у сарадњи са Националном
службом за запошљавање - Филијала Крушевац.
Међусобна права и обавезе у реализацији запошљавања лица биће регулисана
уговором између послодавца, председника општине Трстеник и директора НСЗ.
 Субвенција за самозапошљавање
Средства за самозапошљавање у 2018. години одобравају се у виду субвенције, у
једнократном износу од 180.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге,
или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
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Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају:
• млади до 30 година старости,
• вишкови запослених,
• Роми,
• особе са инвалидитетом,
• жене.
У случају самозапошљавања вишкова запослених субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње,
задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва
уколико оснивач заснива у њему радни однос.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у
једнократном износу од 220.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње,
задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва
уколико оснивач у њему заснива радни однос.
VI ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Финансирање активне политике запошљавања општине Трстеник у 2018. години
вршиће се из средстава буџета Републике Србије и буџета општине Трстеник.
Одлуком о буџету општине Трстеник за 2018. годину ("Сл.лист општине
Трстеник" број 10/17) опредељено је 5.000.000,00 динара за спровођење Локалног
акционог плана запошљавања за 2018. годину.
У складу са чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености ("Сл.гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015) средства за
реализацију наведених програма ће се удвостручити од стране Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике Републике Србије.

Р.б

1.

2.

Назив програма/мере
Субвенција за
запошљавање
незапослених лица из
категорије теже
запошљивих
Програм јавних радова

Субвенција за
самозапошљавање
УКУПНО
3.

Средства буџета
општине Трстеник
(РСД)
1.500.000

Средства буџета
Републике Србије
(РСД)
1.500.000

УКУПНО
(РСД)
3.000.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

1.500.000

1.500.000

3.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000.000

Страна 73.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

Захтев за учешће у финансирању Програма активне политике запошљавања у
2018. години општина Трстеник подноси Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике, преко надлежне филијале Националне службе за запошљавање.
Овај План објавити у "Службеном лист општине Трстеник“.
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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 седници
одржаној 02.03.2018.године, донела је
З А К Љ У Ч А К
I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду Дома
здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник за
период јануар-децембар 2017.године, у свему
према Одлуци Управног одбора бр. 02-71/1 од
19.01.2018.године.
II – Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-4/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
На основу члана 18.став 1. тачка 2. и 3.
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,
бр. 119/12) и члана 40. став 1. тачка 1. 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 дана
02.03.2018.године, донела је

05.03.2018.год.

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 седници
одржаној 02.03.2018.године, донела је
З А К Љ У Ч А К
I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра
за социјални рад „Трстеник“ за 2017.годину, који
садржи Табеларни, Наративни и финансијски део,
бр. 01-551-311 од 19.02.2018.године.
II – Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-6/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.

Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 18.став 1. тачка 2. и 3.
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,
бр. 119/12) и члана 40. став 1. тачка 1. 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 дана
02.03.2018.године, донела је

о давању сагласности на План рада Дома
здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник за
период јануар-децембар 2018.године

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм рада Центра
за социјални рад „Трстеник“ за 2018.годину

I – Даје се сагласност на План рада Дома
здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник за
период јануар-децембар 2018.године, бр. 02 бр
45/1 од 11.01.02018.године.

I – Даје се сагласност на Програм рада
Центра за социјални рад „Трстеник“ за
2018.годину бр. 01-551-310 од 19.02.2018.године.

II – Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Трстеник“.

II – Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Трстеник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-5/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-7/2018-01
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 седници
одржаној 02.03.2018.године, донела је
З А К Љ У Ч А К

05.03.2018.год.

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 седници
одржаној 02.03.2018.године, донела је
З А К Љ У Ч А К

I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Народног универзитета Трстеник за 2017.годину
у свему према одлуци Управног одбора бр. 109/1
од 19.02.2018.године.

I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Установе за спорт и физичку културу „Спортски
центар Трстеник“ за 2017.годину у свему према
Одлуци
Управног
одбора
бр.
79
од
21.02.2018.године.

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

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

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-8/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-10/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.

На основу члана 18.став 1. тачка 2. и 3.
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,
бр. 119/12) и члана 40. став 1. тачка 1. 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 дана
02.03.2018.године, донела је

На основу члана 18.став 1. тачка 2. и 3.
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,
бр. 119/12) и члана 40. став 1. тачка 1. 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 дана
02.03.2018.године, донела је

РЕ Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План и Програм рада
Народног универзитета у Трстенику за
2018.годину

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План и Програм
пословања установе за спорт и физичку
културу „Спортски центар Трстеник“ за
2018.годину

I – Даје се сагласност на План и Програм
рада Народног универзитета Трстеник за
2018.годину, бр. 657/1 од 25.12.2017.године.
II – Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-9/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.

I – Даје се сагласност на План и Програм
пословања Установе за спорт и физичку
културу„Спортски
центар
Трстеник“
за
2018.годину који је усвојио Управни одбор
Одлуком бр. 79 од 21.02.2018.године.
II – Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-11/2018-01
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 седници
одржаној 02.03.2018.године, донела је
З А К Љ У Ч А К
I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне
библиотеке „Јефимија“ Трстеник за 2017.годину у
свему према Одлуци Управног одбора од
21.02.2018.године.
II – Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-12/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
На основу члана 18.став 1. тачка 2. и 3.
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,
бр. 119/12) и члана 40. став 1. тачка 1. 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 дана
02.03.2018.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм рада
Народне библиотеке „Јефимија“Трстеник за
2018.годину
I – Даје се сагласност на Програм рада
Народне библиотеке „Јефимија“ за 2018.годину
који је усвојио Управни одбор Одлуком бр. 23 од
21.02.2018.године.
II – Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-13/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.

05.03.2018.год.

На основу члана 18.став 1. тачка 2. и 3.
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,
бр. 119/12) и члана 40. став 1. тачка 1. 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 дана
02.03.2018.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План и програм рада
Туристичке организације општине Трстеник за
2018.годину
I – Даје се сагласност на План и програм
рада Туристичке организације општине Трстеник
за 2018.годину који је усвојио Управни одбор
Одлуком бр. 154-721 од 27.12.2017.године.
II – Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-14/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.

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 – Одлука УС и
54/11) и члана 40. Статута општине Трстеник
(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08,
5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), Скупштина општине
Трстеник на седници одржаној 02.03.2018.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
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. 7/2016 и
9/2016), у ставу I - врше се следеће измене:
-на редним бројевима 6.,7.,8., и 9. речи:
„Народни покрет Србије“, замењује се речима:
„Народна странка“.
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-на редном броју 10. речи: „Социјал
демократска странка“, замнењују се речима:
„Трстеник испред свега“.
-на редним бројевима 11. и 12. речи:
„Српски покрет обнове- За опште добро - Др
Радован Поповић“, замењују се речима: „Покрет
обнове Краљевине Србије – За опште добро - Др
Радован Поповић“.
II – Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 02-13/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ.
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 25. Закона о
финансијској подршци породици са децом
(''Сл.гласник РС'', бр. 16/02, 115/05 и 107/09) 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 02.02.2018.године, донело је
ОДЛУКУ
о правима детета у области финансијске
подршке
породици са децом на територији општине
Трстеник
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се додатна
права, већи обим права од права утврђеним
Законом и повољнији услови за остварење у
области финансијске подршке породици са децом
на територији општине Трстеник, као и начин
остваривања ових права, које обезбеђује општина
Трстеник.
Члан 2.
Овом Одлуком утврђује се право на
накнаду
укупних
трошкова
боравка
у
поредшколској установи.
Право из става 1. овог члана, под
условима из ове Одлуке, може да оствари дете
држављанина Републике Србије, који има
пребивалиште на територији општине Трстеник,
дете избеглог лица и лица расељеног са Косова и
Метохије, који имају боравиште на територији
општине Трстеник, као и дете страног

05.03.2018.год.

држављанина са сталним настањењем на
територији општине Трстеник.
Члан 3.
Корисник права у смислу ове Одлуке, је
лице које остварује право на накнаду укупних
трошкова боравка деце у Предшколској установи.
Корисник права је дужан да пријави
сваку промену која је по овој Одлуци од утицаја
на остваривање права из члана 1. Одлуке,
најкасније у року од 15 дана од дана настанка
промене.
Корисник који оствари право на основу
неистинитих или нетачних података, или
непријављивањем промена које утичу на губитак
права, дужан је да надокнади штету у складу са
законом .
Члан 4.
Треће и свако наредно дете у породици у
смислу ове Одлуке је треће и свако наредно дете
у породици према редоследу рођења.
Редослед рођења деце у породици
утврђује се према датуму и часу рођења уписаних
у матичну књигу рођених.
Редослед рођења деце из разведеног
брака или ванбрачне заједнице која је престала,
утврђује се према родитељу са којим дете живи
по одлуци надлежног органа.
Чињеница са којим родитељем деца живе
из става 3. овог члана утврђује се према налазу
Центра за социјелни рад у Трстенику.
Члан 5.
Статус детета корисника права на
новчану социјалну помоћ, доказује се решењем о
оствареном праву на новчану социјалну помоћ.
Члан 6.
Статус детета са сметњама у развоју
доказује се потврдом изабраног лекара, или
потврдом интерресорне комисије да дете има
сметње у развоју.
Члан 7.
Дете без родитељског старања, у смислу
ове Одлуке је дете које нема живе родитеље, чији
су родитељи непознати или нестали и дете чији
родитељи из било којих разлога привремено или
трајно не извршавају родитељска права и
дужности.
Статус детета без родитељског старања
доказује се уверењем Центра за социјални рад
Трстеник.
Члан 8.
Дете ратног војног инвалида или
цивилног инвалида рата у смислу ове Одлуке је
дете чији је родитељ корисник борачког додатка
или личне или породичне инвалиднине, што се
доказује решењем о борачком додатку, односно
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решењем о остваривању права на личну или
породичну инвалиднину.
Члан 9.
Корисник права, носилац ордена или
медаље је родитељ –одликовано лице по Закону о
одликовањима Републике Србије.
Статус носиоца ордена или медаље
доказује се копијом повеље о одликовању.

Члан 15.
По жалби на првостепено решење о
правима из члана 10. ове Одлуке решава
Општинско веће општине Трстеник.

ПРАВО НА НАКНАДУ УКУПНИХ
ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ
Члан 10.
Право на накнаду укупних трошкова боравка
у предшколској установи остварују:
- треће и свако наредно дете у породици;
- дете корисника права на сталну новчану
социјалну помоћ;
- дете са сметњама у развоју које није
уписано у посебну васпитну групу;
- дете без родитељског старања;
- дете ратног инвалида или цивилног
инвалида рата и
- дете носиоца ордена или медаље.

Ступањем на снагу ове Одлуке престају
да важе претходне одлуке и права на регресирање
трошкова боравка деце у предшколској установи.

Члан 11.
Право на накнаду укупних трошкова
боравка деце у предшколској установи признаје
се у трајању од годину дана од дана подношења
захтева.
У месецу пре истека рока из става 1. овог
члана корисник права обнавља захтев за накнаду
укупних трошкова боравка деце у предшколској
установи.
Члан 12.
Право утврђено чланом 10. ове Одлуке
остварује се по прописима о општем управном
поступку.
Члан 13.
О правима из члана 10. ове Одлуке у
првом степену решава организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове из
области образовања и дечије заштите, на основу
поднетог захтева.
Члан 14.
Захтев за остваривање права утврђених
чланом 10. ове Одлуке подноси родитељ ,
старатељ, усвојитељ, хранитељ или Центар за
социјални рад у Трстенику предшколској
установи у Трстенику.
Предшколска установа доставља поднете
захтеве са одговарајућом документацијом
организационој јединици Општинске управе
надлежној за послове из области образовања и
дечије заштите , на решавање.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.

Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, биће објављена у ''Службеном
листу општине Трстеник'', а примењиваће се од
01.02.2018.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 06-3/2018-03
Председник Општинског већа
Председник општине,
Александар Ћирић,дипл.правник

На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
(''Сл.гласник РС'', бр. 16/2002 и 115/2005), члана
46. 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 дана
02.02.2018.године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ
ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ ПОРОДИЉЕ
Члан 1.
У Одлуци о једнократној новчаној
помоћи породици породиље (''Сл.лист општине
Трстеник'', бр. 1/2010 и 3/2015), мења се члан 1. и
гласи:
'' Овом Одлуком утврђује се једнократна новчана
помоћ породици породиље у висини од 17.000,00
динара по детету''.
Члан 2.
У осталом делу Одлука о новчаној
помоћи породици породиље остаје непромењена.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења , биће објављена у ''Службеном листу
општине Трстеник'', а примењиваће се од
01.01.2018.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 022-1/2018-03
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4. чланови Удружења мултипле склерозе
–Расински округ, који имају пребивалиште на
територији општине Трстеник
5. чланови Удружења глувих и наглувих
Трстеник, који имају пребивалиште на територији
општине Трстеник
6.ученици основних и средњих школа за
потребе школских манифестација.
Члан 3.

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 дана
02.02.2018.године, донело је
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИОНИСАНОМ ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА
У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ
ЗА 2018.ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на
субвенционисани превоз одређених категорија
путника који имају пребивалиште на територији
општине Трстеник, услови и начин остваривања,
начин обезбеђивања средстава и друга питања од
значаја за остваривање ових права у 2018.години.
Члан 2.
Право на субвенционисани превоз у току
календарске године у градском и приградском
превозу имају:
1. чланови Међуопштинске организације
слепих Крушевац, који имају пребивалиште на
територији општине Трстеник;
2. чланови Удружења дистрофичара
Расинског округа Крушевац, који имају
пребивалиште на територији општине Трстеник;
3. чланови Друштва за церебралну и
дечију парализу Трстеник;

Право наведено у члану 2. тачка 1. ове
Одлуке остварују чланови Међуопштинске
организације слепих и њихових пратиоца, који
имају пребивалиште на територији општине
Трстеник, на релацији Трстеник-Крушевац и
обратно у виду месечне карте коју издаје
превозник.
Члан 4.
Право наведено у члану 2. тачка 2. ове
Одлуке
остварују
чланови
Удружења
дистрофичара Расинског округа Крушевац, који
имају пребивалиште на територији општине
Трстеник, на релацији Трстеник-Крушевац и
обратно, у виду месечне карте коју издаје
превозник.
Члан 5.
Право наведено у члану 2. тачка 3. ове
Одлуке остварују чланови Друштва за церебралну
и дечију парализу Трстеник, који имају
пребивалиште на територији општине Трстеник,
на релацији Трстеник-Крушевац и обратно, у
виду месечне карте коју издаје превозник.
Члан 6.
Право наведено у члану 2. тачка 4. ове
Одлуке остварују чланови Удружења мултипле
склерозе
–Расински
округ,
који
имају
пребивалиште на територији општине Трстеник,
на релацији Трстеник-Крушевац и обратно, у
виду месечне карте коју издаје превозник.
Члан 7.
Право наведено у члану 2. тачка 5. ове
Одлуке остварују чланови Удружења глувих и
наглувих, који имају пребивалиште на територији
општине Трстеник, на релацији ТрстеникКрушевац и обратно, у виду месечне карте коју
издаје превозник.
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Члан 8.
Право наведено у члану 2. тачка 6. ове
Одлуке остварују ученици основних и средњих
школа за потребе одржавања школских
манифестација на основу закључнице коју
потврђује члан Општинског већа надлежан за
област образовања.
Члан 9.
Право на субвенционисани превоз
прописан овом Одлуком може се реализовати
само код превозника са којим Општина има
закључен Уговор о превозу.
Члан 10.
Општина са превозником закључује
уговор којим ближе уређује међусобна права и
обавезе за субвенционисање превоза напред
наведених
категорија
становништва
на
територији општине.

На основу чл. 2., чл. 61. став 7. и чл. 64.
Закона о становању и одржавању зграда
("Службени гласник Републике Србије", бр.
104/16), Правилника о критеријумима за
утврђивање минималног износа који одређује
јединица локалне самоуправе за плаћање
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде (“Службени гласник Републике
Србије“, бр. 101/17) и члана 61. Статута општине
Трстеник ("Сл. лист општине Трстеник", бр.
7/08...5/13), Општинско веће општине Трстеник
на седници оджаној 02.02.2018. године, донело је:
ОДЛУКУ
о утврђивању минималне накнаде за текуће и
инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад
принудног управника у стамбеним и стамбенопословним зградама на територији општине
Трстеник
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Члан 11.
Одлукa о субвенционисаном превозу
путника у градском и приградском превозу за
2018.годину са захтевом напред наведених
Удружења и списком чланова, Одсек за
скупштинске послове, општу управуи друштвене
делатности, доставиће Одсеку за буџет и
финансије и овлашћеном превознику.
Члан 12.
Субвенције из ове Одлуке обезбеђују се
из буџета Општине Трстеник за 2018.годину.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ''Службеном листу
општине Трстеник'', а примењиваће се од
01.02.2018.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 022-2/2018-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић,дипл.правник

Овом одлуком утврђују се минимални
износи које су власници посебних делова
стамбених и стамбено-пословних зграда дужни
издвајати на име текућег, као и инвестиционог
одржавања зграда које се налазе на територији
општини Трстеник, као и утврђивање накнаде
коју плаћају власници посебних делова зграда у
случају постављања професионалног управника
од стране локалне самоуправе као вид принудне
мере.
Под одржавањем зграде, у смислу става
1. овог члана, подразумева се обавеза власника и
корисника самосталних делова зграде да
одржавају своје делове зграда на начин којим се
обезбеђује функционалност тог дела зграде према
прописима који ближе одређују њихову
функционалност и на начин којим се елиминише
опасност од наступања штете или немогућности
коришћења других делова зграде.
Под принудном управом, у смислу става
1. овог члана, подразумева се постављање
професионалног управника у стамбеним зградама
од стране локалне самоуправе као вид принудне
мере у случају да зграда у законском року није
изабрала своје органе управљања, и у случају
истека или престанка мандата управника, уколико
у прописаном року не буде изабран нови
управник.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Инвестиционо одржавање у стамбеним
зградама
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Члан 2.

Члан 3.

Критеријуми за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде су:
1) просечна нето зарада у општини
Трстеник за претходну годину која
према подацима Републичког завода
за статистику износи 36.525,00
динара
2) коефицијент
јединице
локалне
самоуправе
за
утврђивање
минималне висине износа издвајања
на име трошкова инвестиционог
одржавања зграде, који износи 1,3
3) коефицијент старости зграде, где је
за зграде старости до 10 година
утврђен коефицијент 0,4; за зграде
старости од 10 до 20 година утврђен
коефицијент 0,6; за зграде старости
од 20 до 30 година утврђен
коефицијент 0,8; за зграде старости
преко
30
година
утврђен
коефицијент 1.
4) коефицијент
за
утврђивање
минималне висине износа издвајања
на име трошкова инвестиционог
одржавања
заједничких
делова
зграде са лифтом и без лифта, где је
за зграде без лифта утврђен
коефицијент 1, а за зграде са лифтом
је утврђен коефицијент 1,3.

Критеријуми за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и
гаражно место као посебни део су:
1) просечна нето зарада у општини
Трстеник за претходну годину која
према подацима Републичког завода
за статистику износи 36.525,00
динара
2) коефицијент
јединице
локалне
самоуправе
за
утврђивање
минималне висине износа издвајања
на име трошкова инвестиционог
одржавања зграде, који износи 1,3
3) коефицијент старости зграде, где је
за зграде старости до 10 година
утврђен коефицијент 0,4; за зграде
старости од 10 до 20 година утврђен
коефицијент 0,6; за зграде старости
од 20 до 30 година утврђен
коефицијент 0,8; за зграде старости
преко 30 година утврђен коефицијент
1.
4) коефицијент гараже, гаражног бокса
и гаражног места, где је за гаражу
утврђен коефицијент 0,6; а за
гаражни бокс и гаражно место у
заједничкој гаражи је утврђен
коефицијент 0,4.

На
основу
претходно
наведених
критеријума утврђени су минимални износи
месечног
издвајања
на
име
трошкова
инвестиционог одржавања по квадратном метру
стана или пословног простора:

На
основу
претходно
наведених
критеријума утврђени су минимални износи
месечног
издвајања
на
име
трошкова
инвестиционог одржавања по квадратном метру
гараже, гаражног бокса и гаражног места у
заједничкој гаражи:

Старост зграде

Старост зграде

до 10 година
старости
од 10 до 20
година
старости
од 20 до 30
година
старости
преко 30
година
старости

Зграде са
лифтом
2,47 динара

Зграде без
лифта
1,90 динара

3,70 динара

2,85 динара

4,94 динара

3,80 динара

6,17 динара

4,75 динара

до 10 година
старости
од 10 до 20
година
старости
од 20 до 30
година
старости
преко 30
година
старости

Зграде са
лифтом
1,14 динара

Зграде без
лифта
0,76 динара

1,71 динара

1,14 динара

2,28 динара

1,52 динара

2,85 динара

1,90 динара

Текуће одржавање у стамбеним зградама
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Члан 4.
Критеријуми за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова текућег
одржавања заједничких делова зграде су:
1) просечна нето зарада у општини
Трстеник за претходну годину која
према подацима Републичког завода
за статистику износи 36.525,00
динара;
2) коефицијент
јединице
локалне
самоуправе
за
утврђивање
минималне висине износа издвајања
на име трошкова инвестиционог
одржавања зграде, који износи 6;
3) коефицијент
за
утврђивање
минималне висине износа издвајања
на име трошкова инвестиционог
одржавања
заједничких
делова
зграде са лифтом и без лифта, где је
за зграде без лифта утврђен
коефицијент 1, а за зграде са лифтом
је утврђен коефицијент 1,3.
Трошкови за одржавање земљишта за
редовну употребу укључени су у износ трошкова
текућег одржавања зграде.
На
основу
претходно
наведених
критеријума утврђени су минимални износи
месечног издвајања на име трошкова текућег
одржавања у апсолутном смислу за сваки посебан
део зграде:
Зграде без лифта
219,15 динара

Зграде са лифтом
284,90 динара
Члан 5.

Критеријуми за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова текућег
одржавања заједничких делова зграде које се
плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место
као посебни део су:
1) просечна нето зарада у општини
Трстеник за претходну годину која
према подацима Републичког завода
за статистику износи 36.525,00
динара
2) коефицијент
јединице
локалне
самоуправе
за
утврђивање
минималне висине износа издвајања
на име трошкова инвестиционог
одржавања зграде, који износи 6;
3) коефицијент гараже, гаражног бокса
и гаражног места, где је за гаражу
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утврђен коефицијент 0,6; а за
гаражни бокс и гаражно место у
заједничкој гаражи је утврђен
коефицијент 0,4.
На
основу
претходно
наведених
критеријума утврђени су минимални износи
месечног издвајања на име трошкова текућег
одржавања у апсолутном износу за гаражу,
гаражни бокс или гаражно место у заједничкој
гаражи:
Гаража
131,49 динара

Гаражни бокс или место
у заједничкој гаражи
87,66 динара

Накнада за рад принудног управника
Члан 6.
Критеријуми за утврђивање износа
накнаде коју власници посебних делова плаћају у
случају принудно постављеног професионалног
управника се утврђује применом следећих
критеријума:
1) просечна нето зарада у општини
Трстеник за претходну годину која
према подацима Републичког завода
за статистику износи 36.525,00
динара
2) коефицијент
јединице
локалне
самоуправе
за
утврђивање
минималне висине износа издвајања
на име трошкова инвестиционог
одржавања зграде, који износи 8;
3) коефицијент посебног дела зграде
који зависи од укупног броја
посебних делова зграде, за зграде
које имају до 8 посебних делова,
утврђен је коефицијент 0,5; за згаде
које имају од 8 до 30 посебних
делова, утврђен је коефицијент 0,6;
за зграде које имају преко 30
посебних
делова,
утврђен
је
коефицијент 0,7.
На
основу
претходно
наведених
критеријума утврђена је висина износа накнаде за
управљање у случају принудно постављеног
професионалног управника у апсолутном износу
на месечном нивоу за сваки посебан део зграде:
Број посебних делова
зграде
до 8 посебних делова

Износ накнаде за рад
принудног управника
146,10 динара
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од 8 до 30 посебних
делова
преко 30 посебних
делова

175,32 динара
204,54 динара

Члан 7.
Критеријуми за утврђивање износа
накнаде коју власници гаража, гаражних боксова
и гаражних места плаћају у случају принудно
постављеног професионалног управника се
утврђује применом следећих критеријума:
1) просечна нето зарада у општини
Трстеник за претходну годину која
према подацима Републичког завода
за статистику износи 36.525,00
динара
2) коефицијент
јединице
локалне
самоуправе
за
утврђивање
минималне висине износа издвајања
на име трошкова инвестиционог
одржавања зграде, који износи 8;
3) коефицијент гараже, гаражног бокса
и гаражног места, где је за гаражу и
гаражни бокс утврђен коефицијент
0,1; а за гаражно место у заједничкој
гаражи утврђени коефицијент је 0,2.
На
основу
претходно
наведених
критеријума утврђена је висина износа накнаде за
управљање у случају принудно постављеног
професионалног управника у апсолутном износу
на месечном нивоу за гаражу, гаражни бокс или
гаражно место као посебан део зграде:
Гаража и гаражни
бокс
29,22 динара

Гаражно место у
заједничкој гаражи
58,44 динара

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Трстеник".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 022-5/2018-03

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

05.03.2018.год.

Александар Ћирић, дипл.правник
Општинско веће општине Трстеник, на
седници одржаној 02.02.2018. године, на основу
члана 61. Статута општине Трстеник (Сл.лист
општине бр.7/08,10/08,5/10,6/12,1/13,5/13), а у
вези
чл.61,64,64а и 64б. Закона о
пољопривредном земљишту (,,Службени гласник
РС“, 62/06,65/08- др. Закон и 41/09,112/15),
донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018.ГОДИНУ
I Образује се Комисија за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине Трстеник за 2018. годину (у
даљем тексту:Комисија).
II У Кoмисију се именују:
за председника
Зоран Еркић, дипл. правник
за чланове:
1.Марија Марковић, дипл.правник
2.Слађана Матић, дипл. правник
3.Весна Здравковић, дипл. правник
4.Катарина Радић, дипл. правник
III
Задатак Комисије је давање
предлога председнику општине Трстеник за
доношење Одлуке о давању на коришћење без
плаћања накнаде пољопривредног земљишта у
државној својини, Одлуке о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
по праву пречег закупа, спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини по основу јавног надметања
(јавне лицитације или прикупљања
писаних
понуда), вођење записника и давање предлога
председнику општине Трстеник за доношење
одлуке за избор најбољег понуђача односно
Одлуке о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини.
IV Комисија ће задатке из тачке III овог
решења обавити након доношења Годишњег
програма
заштите, уређења и коришћење
пољопривредног
земљишта
за
територију
општине Трстеник за 2018.годину у складу са
чланом
61,64,64а
и
64б
Законом
о
пољопривредном земљишту Сл. гл. РС бр.
62/06,65/08,41/09,112/15).
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V
Стручне,
организационе
и
административне послове обавља Одсек за
привреду,пољопривреду
и одрживи развој
Општинске управе Трстеник.
VI Решење доставити: Председнику и
члановима комисије, Одсеку за привреду,
пољопривреду и одрживи развој и архиви.

05.03.2018.год.

V-Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном листу
општине Трстеник''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 352-213/17-03

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК

Председник Општинског већа
Председник општине

Бр. 02-5/2018-03
Александар Ћирић,дипл.правник
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
02.02.2018.године, донело је

Општинско веће општине Трстеник,
поступајући по службеној дужности врши
исправку грешке у решењу о давању у закуп
грађевинског земљишта за постављање мањих
монтажних објеката-гаража на површинама јавне
намене, број 464-46/2017-03 од 13.12.2017.
године, на основу члана 144. Закона о општем
управном поступку („Сл. гл. РС“, бр 18/2016),
Општинско веће Општине Трстеник, на седници
одржаној дана 02.02.2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
I-Даје се сагласност Ракић Милошу из
Трстеника, за установљење права службености
пролаза, на кат.парц.бр. 2877 КО Трстеник, јавна
својина општине Трстеник у дужини од 85 метара
и кат.парц.бр. 5408/1 КО Трстеник, јавна својина
општине Трстеник, у дужини од 70 метара, за
постављање подземног електро кабла ради
прикључка на електро мрежу стамбено-пословног
објекта, изграђеног на кат.парц.бр. 2900/1 и 2905
обе КО Трстеник.
II-Сагласност за установљење права
службености пролаза даје се уз накнаду, сходно
одредбама Одлуке о одређивању накнаде за
службеност пролаза на земљишту у јавној својини
општине Трстеник (''Службени лист општине
Трстеник'', бр. 3/13 и 6/17) .
III-Међусобни односи између Општине
Трстеник , с једне стране и Ракић Милоша из
Трстеника са друге стране, ближе ће се уредити
уговором, који ће припремити имовинско-правна
служба Општинске управе Трстеник .
IV-Овлашћује се председник Општине
Трстеник да закључи уговор из тачке III овог
Решења.

РЕШЕЊЕ
I – У решењу о давању у закуп
грађевинског земљишта за постављање мањих
монтажних објеката-гаража на површинама јавне
намене које је донело Општинско већ општине
Трстеник, број 464-46/2017-03 од 13.12.2017.
године учињенe су очигледне грешке у
диспозитиву у ставу I тачка 4, којa се односи на
лична имена, па се врши исправка тако што
уместо: „ПАНТИЋ МИОДРАГ из Трстеника, ул.
Вука Караџића бр. 20/26-јединица бр. 15.“;
исправно треба да гласи:
„ПАНТИЋ АЛЕКСАНДАР из Трстеника, ул.
Вука Караџића бр. 20/26 - јединица бр. 15.“.
II – У осталом делу решење, број 46446/2017-03 од 13.12.2017. године, остаје
непромењено.
III – Ова исправка производи правно
дејство од дана од којег правно дејство производи
наведено решење.
IV – Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном листу
Општине Трстеник“.

Страна 85.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

Законом као Микро, Мала и Средња правна лица
и Предузетници са седиштем на територији
Општине Трстеник.

Број: 464-46/2017-03
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 дана
22.02.2018.године, донело је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
СУБВЕНЦИОНИСАЊА КАМАТЕ НА
КРЕДИТЕ МАЛИМ
И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА 2018.ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и
начин субвенционисања камате за кредите
намењене развоју привредних субјеката на
територији Општине Трстеник одобрених од
стране пословних банака, у складу са овом
Одлуком.
Члан 2.
Средства за субвенционисање камате за
кредите намењене развоју привредних субјеката
на територији Општине Трстеник обезбеђена су
Одлуком о буџету Општине Трстеник за
2018.годину
(''Службени
лист
Општине
Трстеник'', бр. 10 од 19.12.2017.године) ,на
позицији: 1501 Програм 3. Локални економски
развој, 1501-0003 Подршка економском развоју и
промоцији
предузетништва,
економска
класификација 441 ''ОТПЛАТА КАМАТЕ НА
КРЕДИТЕ ПРИВРЕДНИКА'' у износу од
1.000.000,00 динара.
Члан 3.
Средства из члана 2. ове Одлуке
намењена су за субвенционисање камате на
краткорочне кредите за обртна средства са роком
отплате до 12 месеци.
Право на отплату камате на кредите
имају привредни субјекти разврстани у складу са

Право на отплату камате на кредите
имају правна лица и предузетници из става 2 овог
члана за износ кредита који не може бити мањи
од 300.000,00 динара, нити већи од 1.000.000,00
динара.
Отплата камате на кредите неће се вршити за
кредите који се користе за:
1) Организовање игара на срећу, лутрија,
кладионица и сличних намена;
2) За рефинансирање кредита код друге
банке;
3) Производњу и промет роба и услуга које
се према домаћим прописима и
међународним конвенцијама сматрају
забрањеним.
Члан 4.
Председник Општине Трстеник расписује
јавни позив за прикупљање понуда пословних
банака за краткорочно кредитирање привредних
субјеката из става 2. члана 3. уз учешће Општине
Трстеник у отплати камате на кредите.
Члан 5.
Критеријум за избор пословне банке или
више њих са којима ће Општина Трстеник
закључити уговор о кредитирању су:
- Висина каматне стопе на кредите
- Трошкови обраде кредитног захтева
- Трошкови осигурања (обезбеђења
враћања) кредита
- Друге понуђене погодности за
кориснике кредита.
Члан 6.
Највиши
износ
камате
који
субвенционише Општина Трстеник износи 8%.
Право на субвенције остварује се
подношењем писменог захтева за одобрење
кредита банци која је са Општином Трстеник
закључила уговор о краткорочном кредитирању
привредних субјеката из става 2. члана 3.
Захтев за одобрење може да се поднесе
код банке из става 2. овог члана до утрошка
средстава из члана 2, а најкасније до 15 новембра
текуће године.
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1.

Пословна банка из става 2. овог члана
одобрава кредите по условима утврђеним
Уговором закљученим са Општином Трстеник и у
складу са пословном политиком банке.

2.
3.

Ризик враћања кредита сноси пословна
банка.

4.

Члан 7.
Услови исплате субвенционисане камате
за одобрене краткорочне кредите уређују се
уговором који закључује Општина Трстеник и
пословне банке које по јавном позиву доставе
најповољније понуде за кредитирање.

5.

Члан 8.
Све стручне и административне послове
у вези примене ове Одлуке обављаће Општинска
управа општине Трстеник-Одсек за буџет и
финансије и Одсек за привреду, пољопривреду и
одрживи развој.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагом даном
доношења и биће објављена у ''Службеном листу
Општине Трстеник''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 022-9/2018-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић,дипл.правник

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)
и члана 29. став 4. Пословника о раду
Општинског већа (''Сл.лист општине Трстеник'',
бр. 2/2012), Општинско веће општине Трстеник,
на телефонској седници од 06.03.2018.године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I-Формира се Комисија за утврђивање
економске
цене
Програма
васпитања
и
образовања по детету у ПУ ''Бисери'' Трстеник за
2018.годину, у следећем саставу:

05.03.2018.год.

Снежана Младеновић, испред ПУ
''Бисери'', за председника
Радослав Анђелковић, испред ПУ
''Бисери'', за члана
Александар Николић, испред ПУ
''Бисери'' , за члана
Зорица Илић, испред Општинске
управе, за члана и
Лидија
Моравчевић,
испред
Општинске управе, за члана.

II- Задатак Комисије је да у складу са
Правилником о мерилима за утврђивање
економске цене програма васпитања и образовања
у предшколским установама (''Сл.гласник РС'',
бр. 146/2014), утврди економску цену програма
васпитања и образовања по детету у
Предшколској установи ''Бисери'' Трстеник за
2018.годину.
III-Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном листу
општине Трстеник''.
IV-Решење доставити: Председнику,
члановима Комисије и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 02-14/2018-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић,дипл.правник
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АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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
Трстеникначелник Oпштинске управе општине Трстеник доноси :

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. ГОДИНУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. ПРЕГЛЕД РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
Члан 1.
Рачуноводствене политике представљају начела, правила и основе које се примењују при састављању и
презентовању
рачуноводствених
извештаја.
Рачуноводствене
политике
буџета
општине
Трстеникпредстављају збир рачуноводствених политика корисника буџетских средстава општине Трстеник.
Пословне промене у рачуноводству буџета, односно трезора, воде се по обрачунској основи на прописаним
шестоцифреним субаналитичким контимасадржаним у контном плану правилника којим се уређује
стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем.
Финансијски извештаји у рачуноводству буџета, односно трезора, састављају сена готовинској основи, а у
складу са међународним стандардима за јавни сектор, најмањена прописаним четвороцифреним
субаналитичким контима садржаним у контном плану правилника којим се уређује стандардни
класификациони оквир и контни план за буџетски систем.
2.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Текући приходи
Члан 2.
У текуће приходе спадају следеће категорије:
1) Порези – порези на доходак, добит и капиталне добитке (порез на зараде, порез на приходе од
самосталних делатности, порез на приходе од имовине и порез на друге приходе), порез на имовину
(порез на имовину, порез на наслеђе и поклон, порез на капиталне трансакције и порез на акције на име и
уделе), порез на добра и услуге (комуналне таксе за коришћење рекламних паноа, порези, таксе и накнаде
на моторна возила, накнада за коришћење добара од општег интереса, боравишна такса и општинске
накнаде) и други порези (комунална такса на фирму).
2) Донације и трансфери – донације од иностраних држава (текуће донације од иностраних држава у корист
нивоа општинa), донације од међународних организација (текуће донације од међународних организација
у корист нивоа општинa) и трансфери од других нивоа власти (текући трансфери од других нивоа власти
у корист нивоа општинa, други текући трансфери од других нивоа властиу корист нивоа општинa и
капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општинa).
3) Други приходи :
Приходи од имовине – камате на средства консолидованог рачуна трезораопштине, накнада за
коришћење природних добара и накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, приходи од
продаје добара и услуга (приходиод продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист
нивоа општина, таксе у корист нивоа општина, накнада за уређивање грађевинског земљишта, новчане казне
и одузета имовинска корист (приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина),
добровољни трансфери од физичких и правних лица (текући добровољни трансфери од физичкихи правних
лица у корист нивоа општина), мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина.
4) Meморандумске ставке за рефундацију расхода (мeморандумске ставке за рефундацију расхода и
мeморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године).
Текући приходи се, сходно готовинској основи, утврђују у моменту наплате, тј. прилива средстава на
рачун буџета општине. Обрачунати ненаплаћени текући приходи евидентирају се у оквиру пасивних
временских разграничења. Повраћај неутрошених буџетских средстава од стране буџетских корисника
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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.
Порези
Члан 3.
Порези представљају врсту јавних прихода за финансирање јавних расхода у складу са Одлуком о
буџету општине Трстеник. Приходи од пореза могу бити уступљени и изворни. Скупштина општине
утврђује висину стопа пореза за приходе који су изворни приходи буџета општинеи то до висине највише
стопе прописане законом.
Донације и трансфери
Члан 4.
Донација је наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора између
даваоца и примаоца донације. Донације могу бити капиталне и текуће. Донације обухватају и поклоне у
натури, а евидентирају се у пословним књигама као повећање нефинансијске имовине и извора капитала.
Остатак неутрошених средстава на име примљених донација преноси се у наредну годину за исту намену.
Трансфери од других нивоа власти обухватају средства из буџета Републике Србије која се преносе
буџету општине. Састоје се од ненаменског трансфера као и од других текућих и капиталних трансфера
(наменски трансфери). Ове трансфере Република обезбеђује општиниза обављање одређених послова из
оквира изворног или повереног делокруга рада.
Други приходи Члан 5.
Други приходи, сем накнаде за коришћење природних добара, спадају у изворне приходе општинеи
остварују се на њеној територији. Стопе ових прихода, као и начин и мерила за одређивање висине
општинскихтакси и накнада утврђује Скупштина општине, у складу са законом. Одлука скупштине може се
мењати највише једанпут годишње и то у поступку утврђивања буџета општинеза наредну годину. Изузетно,
одлука се може мењати и у случају доношења, односно измене закона или другог прописа којим се уређују
изворни приходи јединице локалне самоуправе.
Меморандумске ставке за рефундирање расхода
Члан 6.
Меморандумске ставке за рефундирање расхода обухватају приходе по основу меморандумских ставки
за покривање расхода за текућу годину и меморандумских ставки за рефундирање расхода претходне
године. У ове приходе спадају приходи који се наплате од фондова за здравствено осигурање на име накнаде
по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породиљско одсуство, накнаде инвалидима рада
друге категорије и др.
Административни трансфери
– трансфери између буџетских корисника на истом нивоу и приходи из буџета
Члан 7.
Ове врсте прихода имају индиректни буџетски корисници из средстава која им се као трансферна
средства преносе из буџета општине. У поступку консолидације ови приходи – приходи из буџета се
упоређују са административним трансферима из буџета од директних буџетских корисника индиректним
буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу (категорија 490000), а затим се
међусобно затварају.
Примања од продаје нефинансијске имовине
Члан 8.
Примања од продаје нефинансијске имовине су примања од продаје основних средстава
(непокретности, покретне имовине, осталих основних средсава), примања од продаје залиха (робних
резерви, залиха производње, робе за даљу продају), примања од продаје драгоцености, примања од продаје
природне имовине (земљишта, подземних блага и шума и вода). Евидентирање примања врши се у моменту
наплате, а у корист рачуна буџета општине.
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Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Члан 9.
Примања од задуживања представљају приливе по основу примања од задуживања и могу
бити:примања од задуживања на домаћем тржиштуилипримања од задуживања на иностраном тржишту.
Примања од продаје финансијске имовине представљају приливе по основу продаје финансијске
имовине и то: примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи и примања од
продаје домаћих акција и осталог капитала – средства од продаје капитала у поступку приватизације.
Средства од продаје капитала у поступку приватизације евидентирају се задужењем рачуна буџета општине,
а одобрењем извора новчаних средстава - субаналитички конто – Остала финансијска имовина, уз
истовремено књижење у класи 9.
2. ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Расходи и издаци буџета општине Трстеникпредстављају консолидоване расходе и издатке директних и
индиректних корисника буџета општине.
Текући расходи
Члан 10.
Текући расходи обухватају расходе који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције за
коју су основани. Текући расходи обухватају: расходе за запослене, коришћење услуга и роба, амортизацију
и употребу средстава за рад, расходе камата и трошкова задуживања, субвенције, донације, дотације и
трансфере и остале расходе. Текући расходи и издаци се евидентирају у моменту када је плаћање извршено.
Расходи који су настали, а нису плаћени, евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а
одобрењем обавеза, односно пасивних временских разграничења. Расходи који су унапред плаћени, сходно
готовинској основи, евидентирају се у категорији расхода према одређеној намени.
Расходи за запослене
Члан 11.
Расходи за запослене обухватају: расходе за плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне
доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за
запослене, награде запосленима и остали посебни расходи.
Коришћење услуга и роба
Члан 12.
Коришћење услуга и роба обухвата: сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору,
специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал.
Расходи камата
Члан 13.
Отплата камата обухвата камате из дужничко-поверилачких односа.Камате се у моменту плаћања
евидентирају као расход. Обрачунате, а неплаћене камате евидентирају се као обрачунати неплаћени
расходи.
Субвенције
Члан 14.
Субвенције обухватају текући и капитални пренос средстава примаоцима ради подстицања
производње и пружање услуга, односно субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
приватним финансијскиминституцијама, јавним финансијским институцијама и приватним предузећима.
Донације, дотације и трансфери
Члан 15.
Трансфери осталим нивоима власти обухватају текуће и капиталне трансфере вишим нивоима
власти (корисници буџета Републике Србије).
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Курсне разлике
Члан 16.
Финансијски пласмани, потраживања и обавезе у страној валути прерачунавају се у динарској
противвредности према средњем курсу страних валута на дан исплате.Тако утврђеним прерачунатим
динарским износима финансијских пласмана потраживања иобавеза утврђују се позитивне, односно
негативне курсне разлике. Позитивне курсне разлике евидентирају се у корист текућих прихода. Негативне
курсне разлике евидентирају се на терет текућих расхода.
Права из социјалног осигурања
Члан 17.
Права из социјалног осигурања обухватају накнаде за социјалну заштиту из буџета. Социјална
помоћ из буџета општинеобухвата накнаде по разним основама које сеисплаћују из буџета за социјалну
заштиту, образовање, културу, науку, спорт, награде ученицима и студентима, накнаде за децу и породицу и
остале накнаде.
Остали расходи
Члан 18.
Остали расходи обухватају: дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне,
новчане казне и пенале по решењима судова, накнаде штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока и друго.
Административни трансфери
Члан 19.
У оквиру конта ове групе расхода евидентирају се средства текуће и сталне буџетске резерве.
Издаци за нефинансијску имовину
Члан 20.
Издаци за нефинансијску имовину обухватају издатке за: основна средства (зграде и грађевински
објекти, машине и опреме, остале некретнине и опрема, култивисана имовина и нематеријална имовина),
залихе (робне резерве, залихе производње и залихе робе за даљу продају), драгоцености и природна имовина
(земљиште, рудна богатства,шуме и воде). Евидентирање издатака за нефинансијску имовину врши се у
моменту исплате, уз истовремено повећање вредности нефинансијске имовине и капитала.
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Ч
лан 21.
Ови издаци обухватају издатке за отплату главнице домаћим илистраним кредиторима и набавку
финансијске имовине. Издаци за отплату главницеи издаци за набавку финансијске имовинепредстављају
одлив средстава, а не текуће расходе, и за њихову вредност се смањују обавезе и новчана средства, с тим да
се истовремено спроводе књижења у класи 6.
Укупан вишак прихода и примања – буџетски суфицит Мањак
прихода и примања – буџетски дефицит
Члан 22.
Завршни рачун буџета општинедобија се консолидацијом укупног износа прихода, примања,
расхода и издатака директних корисника, индиректних корисника и главне књиге трезора општинеи
искључивањем административних трансфера. Консолидацијом укупног износа текућих прихода и примања
остварених по основу продаје нефинансијске имовине са укупним износом текућих расхода и издатака за
набавку нефинасијске имовине, утврђује се вишак прихода и примања – буџетски суфицит који се коригује
на следећи начин:
а) увећан за укључивање:
-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године

Страна 91.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

05.03.2018.год.

-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине,
-дела пренетих неутрошенихсредстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године,
-износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита,
-износа приватизационих примања коришћених за покриће расхода и издатака текуће године.
б) умањен за укључивање издатака:
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по
кредитима,
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине.
Након кориговања вишка прихода и примања - буџетског суфицита на наведени начин, утврђује се
укупан вишак прихода и примања – буџетски суфицит за пренос у наредну годину.
II. НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
4. Нефинансијска имовина у сталним средствима
Некретнине и опрема, култивисана имовина, драгоцености, природна имовина, нефинансијска
имовина у припреми и аванси и нематеријална имовина
Члан 23.
Нефинансијска имовина у сталним средствимакоја обухвата: некретнине и опрему,
култивисануимовину, драгоцености, природнуимовину, нефинансијскуимовинуу припреми и авансеи
нематеријалнуимовинусе евидентирапо набавној вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност
увећана за зависне трошкове настале до момента стављања у употребу. Извршене набавке током године
повећавају вредност нефинансијске имовине и капитала.
Нефинансијска имовина у припреми и аванси обухватају издатке за стална средства од почетка улагања
до почетка коришћења.
Примања настала приликом продаје основних средстава евидентирају се задужењем текућег рачуна уз
одобрење примања од продаје нефинансијске имовине. Губитак настао приликом отуђивања и расходовања
основних средстава представља смањење вредности нефинансијске имовине у сталним средствима и
капитала. За нефинансијску имовину која се расходује или отуђује, пре искњижења из књиговодствне
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 износнеотписане (садашње) вредности, а одобрењем одговарајућег конта нефинансијске
имовине за износ набавне вредности. Усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и
усаглашавање потраживања и обавеза обављају се у складу са законским прописима који регулишу ову
област.
Амортизација нефинансијске имовине
Члан 24.
Амортизација сталне нефинансијске имовине - некретнине и опрема (основна средства), обрачунава
се за свако средство појединачно по законом прописаним стопама које су одређене тако да се
набавнавредност основних средстава амортизује применом пропорционалне методе у току предвиђеног века
употребе основног средства. Књижење обрачунатог отписа (амортизације ) нематеријалних улагања и
основних средстава врши се на терет извора средстава (капитала) осим у случају када је прописом о
доношењу буџета за текућу годину обрачун отписа – амортизације на другачији начин регулисан. Основна
средства, непокретности, опрема и остала основна средства у државној својини, у пословним књигама се
евидентирају према набавној вредности умањеној за исправку вредности по основу амортизације. Једном
отписано основно средство, без обзира на то што се и даље користи, не може бити предмет поновног
процењивања вредности и не подлеже отписивању док га користи исто правно лице.
Нефинансијска имовина у залихама
Члан 25.
Ситан инвентар и потрошни материјал се отписују у целости приликом стављања у употребу.
Залихе ситног инвентара и потрошног материјала, које се набављају за обављање редовне делатности,
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исказују се као текућирасход у тренутку набавке, с тим што се раздужење магацина обезбеђује на основу
евиденције утрошка.
III. ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА Дугорочна
финансијска имовина
Члан 26.
Дугорочна финансијска имовина састоји се од учешћа капитала у међународними
домаћимфинансијским институцијамаилинефинансијским предузећима и институцијамаи јавним
предузећима и сл.. Учешће у капиталу процењује се по набавној вредности. У
Учешће у капиталу на
основу уплате нових улагања евидентира се као повећање учешћа у капиталу и издатака за финансијску
имовину. Учешће у капиталу отписује се сразмерно износу исказаног губитка на основу извештаја правног
лица у које је уложен капитал. Извори капитала се повећавају или смањују за повећање, односно смањење
вредности учешћа у капиталу.
Новчана средства
Члан 27.
Новчана средства обухватају: текуће рачуне, издвојена новчана средства и акредитиве, благајну,
девизни рачун и остала новчана средства. Новчана средства буџета општине Трстеникна дан 31.12. текуће
године обухватају сва стања средстава на подрачунима која су укључена у Консолидовани рачун трезора
(КРТ) општине Трстеники чине његов саставни део. Стање рачуна - консолидованог рачуна трезора 505
састоји се од стања рачуна 500 – Стање свих подрачуна корисника буџетских средстава, умањено за износ
пласираних средстава код банака на рачунима 210 – Депозит код банака и 213 – Орочена средства код
банака.
Краткорочна потраживања
Члан 28.
Краткорочна потраживања обухватају потраживања буџетских корисника по основу продаје од
купаца у земљи и иностранству и друга потраживања: за камате, потраживања од запослених, 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 се затвара конто пасивних временских
разграничења и одобрава се одроварајућем конту у класи прихода. Краткорочна потраживања се процењују
по номиналној вредности умањеној индиректно за износ вероватне ненаплативости потраживања, а
директно ако је немогућност наплате извесна и документована.
Краткорочни пласмани
Члан 29.
Краткорочни пласмани обухватају дате авансе, депозите, кауције и остале краткорочне пласмане.
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
издаци и пасивна временска разграничења (разграничени плаћени расходи и издаци), у складу са
готовинском основом за вођење буџетског рачуноводства.
Активна временска разграничења
Члан 30.
Ова категорија обухвата разграничене расходе до једне године (премије осигурања, закупнине,
претплате за стручне часописе и публикације, расходе грејања и друге расходе), обрачунате неплаћене
расходе и издатке и остала активна временска разграничења. Активна временска разграничења обухватају
настале обавезе буџетских корисника које терете расходе и издатке будућег обрачунског периода у коме ће
бити плаћене.
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ОБАВЕЗЕ
Члан 31.
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 осталих расхода, изузев расхода за запослене,
обавезе по основу субвенција, обавезе по основу донација, дотација и трансфера, обавезе за социјално
осигурање и обавезе из пословања.
Пасивна временска разграничења
Члан 32.
Пасивна временска разграничења обухватају: разграничене приходеи примања, разграничене
плаћене расходе и издатке, обрачунате (фактурисане) ненаплаћене приходе и примања и остала пасивна
временска разграничења.
Разграничени приходи и примања обухватају разграничене приходе из донација и остале
разграничене приходе и примања.
Разграничени плаћени расходи и издаци 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 издатака, а одобрењем конта разграничени плаћени расходи. Обрачунати
ненаплаћениприходи и примања обухватају фактурисане ненаплаћене текуће приходе и примања по основу
продаје нефинансијске имовине. Остала пасивна временска разграничења обухватају обавезе фондова за
рефундирање на име накнаде по основу боловања запослених у трајању преко 30 дана, накнада за
породиљско одсуство, накнада за инвалиде рада друге категорије, као и остала пасивна временска
разграничења.

IV. СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Члан 33.
У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће
буџетске резерве. Средства текуће 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. Текућа
буџетска резерва опредељује се највише до износа утврђеног Законом о буџетском систему. Средства текуће
буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава током фискалне године.
Средства сталне резерве исказују се на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Користе се за
финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес,
поплава суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и
друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја којимогу да угрозе живот и здравље људи
или проузрокују штету већих размера. Стална буџетска резерва опредељује се највише до износа утврђеног
Законом о буџетском систему. Извештаји о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве су
саставни део Извештаја о извршењу буџета општине Трстеник.

V. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА
Члан 34.
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 активу.
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VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Ове Рачуноводствене политике ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Трстеник.
Члан 36.
Доношењем ових Рачуноводствених политика престају да важе Рачуноводствене политике број 40316/2016-04 од 18.04.2016. године

Број: 40-89/2018-05
Датум: 31.01.2018. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Анђелка Трошић,дипл.правник
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На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10,101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13,142/14,68/15др.закон, 103/15,99/16,113/17) , доносим:
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начини поступак враћања неутрошених средставакоја су, у складу са
Одлуком о буџету општине Трстеник, до истека фискалне године пренета директним и индиректним
корисницима буџетских средстава, а нису утрошена у тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог правилника, врше корисницисредставабуџета
Општине Трстеникдо истекафискалне године, закључно са 31. децембром, на рачун – Општина Трстеник Рачун за извршење буџета, број 84047640-89, по моделу 97.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. Исказује се на обрасцу СВС/ЈЛССпецификација враћених буџетских средстава /ЈЛС, најкасније до
10.јануара наредне фискалне године. Корисници буџетских средстава општине Трстеник одговорни су за
истинитост и тачност исказаних података у Обрасцу СВС/ЈЛС- Спецификација враћених буџетских
средстава /ЈЛС.
Члан 3.
Индиректни
корисници
буџетских
средставадостављају
надлежном
директном
корисникуспецификацијувраћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну
делатност према разделима, главама, функцијама, односно главним програмима, на Обрасцу СВС/ЈЛССпецификација враћених буџетских средстава /ЈЛС, најкасније до 10.јануара наредне фискалне године.
На основу достављених образаца из става 1. овог члана, директни корисникбуџета Општине
Трстеник у систему извршења буџета до 20. јануара, вршикорекцију трансфера расхода и издатака за
претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима су пренета средства.
Образац СВС/ЈЛС- Спецификација враћених буџетских средстава /ЈЛС одштампанјеуз овај
правилник и чине његов саставни део.
Члан 4.
У износнеутрошених средства за повраћај из члана 1. овог правилника, не спадају средства на
рачуну редовног пословања индиректногкорисникабуџетских средставаОпштине Трстеник са стањем на дан
31. децембар, која су пренета том кориснику од другог нивоа власти, као и уплате које нису пренете
административним трансфером
Члан 5.
Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава који су неутрошена
средства пренели до истека фискалне године, а која након истека фискалне године нису у систему
консолидованог рачуна трезора општине Трстеник.
Члан 6.
Овај правилник ће се објавити у "Службеном листу општине Трстеник", а ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину и
поступку преноса неутрошених средстава буџета општине Трстеник бр.40-275/2013-05 од 28.02.2013.године.

Број:40-88/2018-05
Шеф одсека за буџети финансије,
Ивана Миладиновић
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Образац СВС/ЈЛС
Назив корисника буџетских средставакоји враћа средства ___________________________
Седиште_____________________________Адреса____________________________
ПИБ_________________________________МБ_______________________________
ЈББК________________________________
Називдиректног корисника буџетских средставакоји је пренео средства
______________________________ ЈББК ____________________________

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Економска
класификација
1

Опис

Износ

2

3

УКУПНО
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно прве
четири шифре у оквиру конта, без узимања ознаке 49, будући да је 49 ознака трансфера која
указује на потребу за елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
Број:__________________
Имеи презиме одговорног лица (штампаним словима):_____________________________

Место и датум,
М.П.
потпис

___________________________
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На основу Одлуке о остваривању права
на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
(''Сл.лист општине Трстеник'', бр. 9/16 13а/16 и
10/17), Правилника о критеријумима за
остваривање права на финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу, број 110-30/2016-03 од
08.12.2016.године
и решења
Председника
општине Трстеник, број 02-82/2016-02 од
09.08.2016.године, Комисија за утврђивање права
на надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу, уз
сагласност Општинског већа општине Трстеник
од 02.02.2018.године, доноси
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о
критеријумима за остваривање права на
финансијску
помоћ за вантелесну оплодњу
Члан 1.
У Правилнику о критеријумима за
остваривање права на финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу, у члану 3. став 1. тачка 2.
мења се и гласи : ''Да жена у моменту подношења
захтева није навршила 46 година живот''.
Такође, мења се и тачка 4. истог члана и
става и гласи: ''Да имају пребивалиште на
територији општине Трстеник , најмање 2 године,
пре дана подношења захтева''.
Члан 2.
У осталом делу Правилник о критеријумима за
остваривање права на финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу остаје непромењен.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у ''Службеном листу
општине Трстеник''.
Број: 06-3/2018-03
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Др Зоран Илић

05.03.2018.год.
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