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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основучлана 11. и члана 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), и
члана 41. 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 15.03.2019. године, по прибављеном мишљењу
Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 110-00-00418/2018-24 од
05.02.2019.године, донела је
С Т А Т У Т
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим статутом, у складу са законом, уређују се нарочито: права и дужности општине
Трстеник (у даљем тексту: Општина)и начин њиховог остваривања, број одборника
Скупштине општине Трстеник (у даљем тексту: Скупштина општине), организација и рад
органа и служби, начин управљања грађана пословима из надлежности Општине, услови за
остваривање облика непосредне самоуправе,спровођење поступка јавне расправе приликом
припреме општих аката утврђених овим статутом, оснивање, начин избора органа и рад
месне заједницеи других облика месне самоуправе, услови и облици остваривања сарадње
и удруживања Општине, заштита локалне самоуправеи друга питања од значаја за
Општину.
Сви појмови у овом статуту употребљени у граматичком мушком роду
подразумевају мушки и женски природни род.
Положај Општине
Члан 2.
Општина је основна територијална јединица у којој грађани остварују право на
локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и овим статутом.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају
пословима Општине у складу са законом и овим статутом.
Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путемграђанске иницијативе,
збора грађана, референдума,других облика учешћа грађана у обављању послова Општине
и преко својих одборника у Скупштини општине, у складу са Уставом, законом и овим
статутом.
Територија

Страна 2.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

18.03.2019.год.

Члан 3.
Територију Општине, утврђену законом, чине насељена места, односно
подручјакатастарских општина које улазе у њен састав, и то:
насељено место
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Богдање
Божуревац
Брезовица
Бресно Поље
Бучје
Левићи
Велика Дренова
Велуће
Голубовац
Горња Омашница
Доња Омашница
Горња Црнишава
Горњи Дубич
Горњи Рибник
Грабовац
Доња Црнишава
Доњи Дубич
Доњи Рибник
Дубље
Јасиковица
Камењача
Лободер
Лозна
Лопаш
Мала Дренова
Мала Сугубина
Медвеђа
Мијајловац
Милутовац
Округлица
Осаоница
Оџаци
Пајсак
Планиница
Пољна
Попина
Почековина
Прњавор

катастарска општина
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Горња Црнишава
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Грабовац
Доња Црнишава
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Доњи Рибник
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Рајинац
Риђевштица
Риљац
Рујишник
Селиште
Стари Трстеник
Стопања
Страгари
Стублица
Тоболац
Трстеник
Угљарево
Чаири

Својство правног лица
Члан 4.
Општина има својство правног лица.
Седиште Општине је у насељеном месту Трстеник, улица Кнегиње Милице број 5.
Општина има своју званичну интернетпрезентацијуна адреси www.trstenik.rs.
Печат
Члан 5.
Органи Општине имају печат.
Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија,
општинаТрстеник, назив и седиште органаисписан на српском језику и ћириличкимписмом
и грбом Републике Србије у средини.
Језик и писмо
Члан 6.
На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо.
Симболи Општине
Члан 7.
Општина има грб и заставу.
Грб је стилизован псеудохералдички амблем у плавој и белој боји. Средишња оса
штита је плодна стабљика пшенице која израста из две таласасте греде које представљају
реку Западну Мораву. Поврх стабљике је лента са натписом ТРСТЕНИК из које се издижу
стабљика винове лозе са листом и гроздом, са десне, и зупчаник, са леве стране.
Застава је беле боје са грбом на средини.
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Употреба симбола Општине
Члан 8.
Застава и грб Општине могу се истицати само уз државне симболе.
У службеним просторијама органа Општине истичу се само државни симболи и грб и
застава Општине.
Празник и Крсна слава Општине
Члан 9.
Општина има празник и Крсну славу.
Празник општине је 15. Октобар – Дан ослобођења општине Трстеник
Крсна слава општине Трстеник је ''Силазак Светог Духа на Апостоле – Тројица – 1
дан''.
Награде и јавна признања
Члан 10.
Општина установљава награде и друга јавна признања која се додељују организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим друштвеним областима.
Општина додељује звање „почасни грађанин“ појединцу чији су рад и достигнућа од
посебног значаја за Општину.
Награде и друга јавна признања и звање „почасни грађанин“ додељују се поводом
празника Општине.
Врсте награда и других јавних признања, поступак, услови и критеријуми за додељивање јавних признања и звања „почасни грађанин“ уређују се посебном одлуком.
Утврђивање назива
делова насељених места
Члан 11.
Општина утврђује називе улица, тргова, градских делова, заселака и других делова
насељених места на својој територији посебном одлуком, уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
Јавност рада
Члан 12.
Рад органа Општине је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
1. путем издавања Службеног листа општине Трстеник, билтена, информатора, преко
средстава јавног информисања, презентовањем одлука и других аката јавности и
постављањем интернет презентације;
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2. организовањем јавних расправа у складу са законом,овим статутом и одлукама
органа Општине,
3. организовањем јавних слушања у складу са овим статутом и пословником
Скупштине општине и
4. у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа Општине.
Имовина Општине
Члан 13.
Општина има своју имовину.
Имовином Општине самостално управљају и располажу органи Општине, у складу
са законом, овим статутом и другим актима Општине.
У јавној својини Општине сагласно закону су:
- добра у општој употреби на територији Општине (општински путеви,
некатегорисани путеви, улице које нису део аутопута или државног пута I и II реда, тргови
и јавни паркови и др.);
-комунална мрежа на територији Општине;
- непокретне и покретне ствари и друга имовинска права које користе органи и
организације Општине;
- ствари у јавној својини на којима право коришћења имају месне заједнице на
територији Општине,јавна предузећа, установе, и друге организације чији је оснивач
Општина;
- друге непокретне и покретне ствари и имовинска права, у складу са законом којим
се уређује јавна својина.
Јавном својином општине располажу и управљају органи општине у складу са
законом.
Надзор о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној
својини општине врши Општинска управа општине Трстеник.
II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ
Надлежности Општине
Члан 14.
Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и
послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.
Надлежности утврђене Уставом и законом
Члан 15.
Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1)
доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план
развоја Општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;
2)
уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални
превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;

Страна 6.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

18.03.2019.год.

3)
стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу
некатегорисаних и општинских путева, као и улица и других јавних објеката од општинског
значаја;
4)
стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско
васпитање и образовање и основно и средњеобразовање и васпитање), научноистраживачке
и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта
и физичке културе;
5)
обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту
права осетљивих група;
6)
стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и
трговине;
7)
доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја,
предузима активности за одржавање постојећих и привлачењенових инвестиција и
унапређује опште услове пословања;
8)
стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других
непогода, заштити културних добара од значаја за Општину;
9)
стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и
спроводи политику руралног развоја;
10)
стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права,
родној равноправности, као и о јавном информисању у Општини;
11)
образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за
потребе Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и
рад мировних већа;
12)
утврђује симболе Општине и њихову употребу;
13)
управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и
висину локалних такси;
14)
прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
15)
обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове
од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.
Послови из надлежности општина утврђени Уставом и законом, ближе су одређени
Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује министарство
надлежно за локалну самоуправу у складу са законом.
Јавне службе Општине
Члан 16.
За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног
становништва, Општина може оснивати предузећа, установе и друге организације које врше
јавну службу, у складу са законом и овим статутом.
Скупштина општине посебном одлуком оснива предузећа, установе и друге
организације које врше јавну службу и остварује права оснивача, ако законом или овим
статутом за вршење појединих права оснивача није утврђена надлежност другог органа
Општине.
Поверавање послова
правном или физичком лицу
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Члан 17.
Општина може уговором, на начелима конкуренције,јавности, економичности,
ефикасности и заштите животне средине, поверити правном или физичком лицу
обављање појединих послова из своје надлежности.
Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине општине.
III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ
Средства за обављање послова
и извори средстава
Члан 18.
За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом, као и за обављање
законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, Општини припадају
приходи и примања утврђени законом.
Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера,
примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.
Ненаменски карактер средстава
Члан 19.
Сви приходи Општине су општи приход буџета и могу се користити за било коју
намену, осим оних прихода чији је наменски карактер утврђен законом.
Буџет и завршни рачун
Члан 20.
Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се исказују
сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други
издаци, у складу са законом који уређује буџетски систем.
По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу
буџета Општине.
Одговорност за извршење буџета
и извештавање
Члан 21.
За извршење буџета Општине,председник Општинеодговара Скупштини општине.
Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а
најмање два пута годишње информише председника Општине, а обавезно у року од 15 дана
по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
Председник општине, у року од 15 дана од дана достављања извештаја из става 2.
овог члана, усваја и доставља извештај Скупштини општине.
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Самодопринос
Члан 22.
За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу средства се могу
прикупљати самодоприносом.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, у складу са
законом којим је уређено непосредно изјашњавање грађана и овим статутом.
Утврђивање предлога одлуке
Члан 23.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврђује Скупштина општине.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог члана може поднети најмање једна
трећина одборника Скупштине општине и грађани путем грађанске иницијативе.
Уз иницијативу се подноси и програм којим се утврђују извори, намена и начин
обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који је предмет
одлуке.
По примљеној уредној иницијативи, Скупштина општине одлучује о покретању
поступка за увођење самодоприноса већином гласова од укупног броја одборника.
Ако Скупштина општине прихвати иницијативу за увођење самодоприноса, доноси
закључак којим истовремено одређује рок за припрему нацрта одлуке о увођењу
самодоприноса и рок и начин организовања јавне расправе.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина општине утврђује већином
гласова од укупног броја одборника.
Доношење одлуке
о увођењу самодоприноса
Члан 24.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на којем се средства прикупљају.
Одлуку из става 1. овог члана доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на којем се средства прикупљају, ако на том подручју имају
непокретну имовину, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те
имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из
ст. 1. и 2. овог члана.
Објављивање одлуке
о увођењу самодоприноса
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Члан 25.
Одлука о увођењу самодоприноса се објављује на начин на који се објављују акти
Општине.
Наменски карактер
средстава самодоприноса
Члан 26.
Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход су
буџета и строго су наменског карактера.
IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ
Органи Општине
Члан 27.
Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и
Општинска управа.
У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган Општине је и
Општинско правобранилаштво.
Претпостављена надлежност
Члан 28.
Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене
законом и овим статутом.
Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за
обављање послова из надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање
односа из надлежности Општине врши Скупштина општине, а послове који су по својој
природи извршни, врши председник Општине.
Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог
члана, надлежна је Скупштина општине.
1. Скупштина општине
Положај Скупштине општине
Члан 29.
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције
локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим статутом.
Састав Скупштине општине
Члан 30.
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Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима,
тајним гласањем, у складу са законом и овим статутом.
Сазивање конститутивне седнице
Члан 31.
Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине општине
претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора.
Уколико председник Скупштине општине из претходног сазива не сазове седницу
новог сазива у року из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији
одборнички кандидату року од 3 дана од истека рока из става 1. овог члана.
У случају да ни он то не учини седницу сазива следећи најстарији одборнички
кандидат у наредном року од 3 дана, и тако редом, увек у новом року од 3 дана све до
сазивања конститутивне седнице.
Седницом председава најстарији одборнички кандидат до избора председника
Скупштине општине.
Конституисање Скупштине
Члан 32.
Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине
општине и постављењем секретара Скупштине општине.
Број одборника
Члан 33.
Скупштина општине има 49 одборника.
Мандат
Члан 34.
Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен
законом.
Заклетва
Члан 35.
Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду
Скупштине општине Трстеник придржавати Устава, закона и Статута општине Трстеник, и
да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима
грађана.“
Неспојивост функција
Члан 36.

Страна 11.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

18.03.2019.год.

Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује,
односно поставља Скупштина општине у органима општине, предузећима и установама
чији је оснивач.
Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по
основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно
поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именована, односно
постављена.
Имунитет одборника
Члан 37.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен
због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.
Права и дужности одборника
Члан 38.
Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених
радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, предлаже
радном телу Скупштине општине да организује јавно слушање о предлозима прописа и
одлука о којима одлучује Скупштина општине, подноси предлоге одлука и других аката из
надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања
везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.
Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење
одборничке дужности, да на лични захтев добије од органа и служби Општине податке који
су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину општине.
За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава
одговоран је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се
обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Општинске управе.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се
остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном
поступку.
Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине општине.
Накнаде и друга примања одборника
Члан 39.
Право одборника на накнаде и друга примања уређује се посебном одлуком
Скупштине општине.
Надлежност Скупштине општине
Члан 40.

Страна 12.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

18.03.2019.год.

Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такса и накнада;
4) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне
планове и друге планске документе, у складу са законом;
5) доноси просторни и урбанистичкиплан Општине;
6) доноси локалне акционе планове у складу са законом;
7) доноси прописе и друге опште актеиз надлежности општине;
8) бира и разрешава локалног омбудсмана;
9) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине,
изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог
одлуке о самодоприносу;
10) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
11) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса
у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге
правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег
интереса;
12) оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања,
основног образовања, културе, социјалне заштите,примарне здравствене заштите,
физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово
функционисање;
13) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје
сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом
и оснивачким актом;
14) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације
и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
15) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
16) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
17) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира
заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
18) именује и разрешава главног урбанисту;
19) усваја Кадровски план;
20) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника
комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над
обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне
делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или
предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово
спровођење;
21) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта;
22) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом,
акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну
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стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног
интереса у области становања;
23) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине;
24) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп у јавној својини и њихове

куповине;
25) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
26) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
27) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите

животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са
стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује
посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
28) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака
другој култури;
29) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне

таксе на територији Општине;
30) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,
уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са
законом;
31) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за
рекреацију, укључујући и купање;
32) доноси програм и план енергетске ефикасности;
33) одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине;
34) одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима
у јавној својини, које користе органи и организације општине;
35) одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине, укључујући и размену;
36) одлучује о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
општине, укључујући и размену;
37) одлучује о отуђењу ствари у јавној својини општине као и о преносу права јавне својине
на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и размену;
38) одлучује о улагању у капиталу јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач
општина;
39) одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;
40) одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним заједницима,
установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач општина;
41) одлучује и отуђује непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, установе,
јавне агенције и друге организације имају право коришћења на тој непокретности;
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42) одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине на којима право
коришћења имају месне заједнице, установе, и јавне агенције, а које нису у функцији
остваривања делатности носиоца права коришчења на тој ствари, као и ако се ствари
користе супротно закону, другом пропису или природи намени непокретности, а
удругим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење
друге одговарајуће непокретности;
43) Одлучује о давању на коришћење непокретности које општина стекне наслеђем,
поклоном или једностраном изјавом воље или на други законом одређени начин;
44) Одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је
оснивач општина а који су носиоци права коришћења на непокретностима, за упис права
својине на тим непокретностима;
45) одлучује о давању на коришћење комуналне инфраструктуре, у складу са законом којим
се уређују комуналне делатности;
46) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности
Општине, даје сагласност на концесиони акт;
47) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност
на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење
председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине;
48) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и
спасавања;
49) доноси Одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште
намене;
50) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и
План смањења ризика од катастрофе;
51) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
52) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
53) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
54) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни
дуг;
55) прописује радно време угоститељских, трговинских, занатских објеката и објеката за
приређивање игара на срећу и забавних игара на територији општине ;
56) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
57) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
58) именује Изборну комисију општине Трстеник за спровођење избора за одборнике
Скупштине општине, у складу са законом;
59) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене
територије Општине;
60) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
61) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
62) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима,
хуманитарним и другим организацијама;
63) информише јавност о свом раду;
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64) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта
Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
65) организује службу правне помоћи грађанима;
66) уређује организацију и рад мировних већа;
67) утврђује празник Општине;
68) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
69) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних
звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
70) одлучује о називима улица, тргова, градских делова, заселака и других делова
насељених места;
71) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих
служби чији је оснивач или већински власник општина;
72) разматра извештај о радулокалног омбудсмана,
73) разматра годишњи извештај главног урбанисте о стању у простору;
74) усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
75) доноси мере и усваја препорке за унапређење људских и мањинских права, и
76) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 41.
Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
одборника.
Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико
законом или овим статутом није друкчије одређено.
Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника:
1) доноси Статут;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања
Општине у одређеној области;
4) доноси просторни план;
5) доноси урбанистичке планове;
6) одлучује о јавном задуживању Општине;
7)одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о
сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
8) одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању
месних заједница и других облика месне самоуправе;
9)одлучује о називима улица, тргова, градских делова, заселака и других делова
насељених места;
10) одлучује о додели звања „почасни грађанин“ Општине;
11) одлучује о расписивању референдума;
13) усваја Етички кодекс и
14)одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.
Сазивање
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Члан 42.
Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине општине, по потреби,
а најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине општине је дужан да седницу закаже на захтев председника
Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана
подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од
дана подношења захтева.
У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице, председник Скупштине
општине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге који
оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним
несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице Скупштине општине из става 3. овог члана, не
односи се на сазивање седнице Скупштине општине у условима проглашене ванредне
ситуације.
Ако председник Скупштине општине не закаже седницу у року из става 2. овог
члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди
подносилац захтева.
Председник Скупштине општине може одложити седницу коју је сазвао само у
случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице
одлучује Скупштина општине.
Јавност рада
Члан 43.
Седнице Скупштине општине су јавне.
За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.
Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима
информисања ради упознавања јавности.
Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног
информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у
складу са пословником Скупштине општине.
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници
Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници
полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду.
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога
безбедности и других разлога утврђених законом.
Изборна комисија општине Трстеник
Члан 44.
Изборна комисија општине Трстеник
одборникеСкупштине општине Трстеник.
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Избор, права и дужности председника и чланова изборне комисије општине
Трстеник за спровођење избора за одборнике Скупштине општине утврђују се
Пословником о раду скупштине општине.
Радна тела Скупштине општине
Члан 45.
Скупштина општине оснива стална,повремена и посебнарадна тела за разматрање
питања из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина
општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине
општине.
Пословником Скупштине општине утврђују се број и задаци сталних радних тела,
избор, права и дужности председника и чланова сталних радних тела, као и друга питања
од значаја за рад сталних радних тела.
Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју
се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и
дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.
Јавно слушање
Члан 46.
Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима одлука и других прописа
о којима одлучује Скупштина општине.
Организовање и спровођење јавног слушања, као и обавештавање председника
Скупштине општине и јавности о изнетим мишљењима и ставовима на јавном слушању,
ближе се уређују Пословником Скупштине општине.
Председник Скупштине
Члан 47.
Скупштина општине има председника Скупштине.
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава
њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем,
стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и
обавља друге послове утврђене законом и овим статутом.
Председник Скупштине може бити на сталном раду у Општини, што се уређује
посебном одлуком Скупшине општине.
Избор председника Скупштине
Члан 48.
Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине
одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника Скупштине општине.

Страна 18.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

18.03.2019.год.

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Ако је предложено више кандидата, а ниједан од предложених кандидата не добије
потребну већину гласова, понавља се поступак кандидовања и избора.
Разрешење председника Скупштине
Члан 49.
Председник Скупштине може бити разрешен пре истека мандата:
1) на лични захтев,
2) на предлог најмање трећине одборника.
Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.
Заменик председника Скупштине
Члан 50.
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности
и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и
председник Скупштине.
Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора
на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини,
што се уређује посебном одлуком Скупштине општине.
Секретар Скупштине
Члан 51.
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у
вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника
Скупштине, и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено
високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством
од најмање три године.
Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине,
разрешити секретара и пре истека мандата.
Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и
под истим условима као и секретар.
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Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и
исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима
Скупштине општине.
Пословник Скупштине
Члан 52.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и њених радних тела и
друга питања везана за њихов рад уређују се Пословником Скупштине.
Пословник доноси Скупштина општиневећином од укупног броја одборника.
2. Извршни органи Општине
Извршни органи
Члан 53.
Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.
а) Председник Општине
Избор председника
и заменика председника Општине
Члан 54.
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од
четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине
општине.
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника
Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника
Општине.
Неспојивост функција
Члан 55.
Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције
престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у
Општини.
Надлежност
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Члан 56.

1)
2)
3)
4)

Председник Општине:
представља и заступа Општину;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
наредбодавац је за извршење буџета;
даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у
установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и
других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника
буџета Општине;

5) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
6) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
7) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком
Скупштине општине;
8) закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука
Скупштине општине;
9) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге
јавне службе чији је оснивач Општина;
10) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
11)командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају и доноси одлуку о
проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације;
12)доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
13)информише јавност о свом раду;
14)подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
15)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
16)поставља и разрешава помоћнике председника општине;
17) доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или
елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она
буде у могућности да се састане;
18)врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.
Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и
исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима
извршних органа Општине.
Помоћници председника Општине
Члан 57.
Председник Општине може да има 2 помоћника који обављају послове из појединих
области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне
средине, туризам, пољопривреда, комуналне делатности, развој месних заједница и др.).
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Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су
постављени и врше и друге послове по налогу председника Општине.
Председник Општине поставља и разрешава помоћнике, који обављају послове
најдужедок траје дужност председника општине.
Помоћници председника Општине постављају се у Кабинету председника Општине.
б)Општинско веће
Састав и избор
Члан 58.
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 7
члановаОпштинског већа.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године,
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
Општине.
Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и
обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.
Неспојивост функција
Члан 59.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити
задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички
мандат.
Надлежност
Члан 60.
Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не
донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;
5) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена
комуналних услуга, у складу са законом;
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6) утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској
установи за децу из материјално угрожених породица;
7) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске
управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или
одлуком које доноси Скупштина општине;
8) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине;
9) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског
надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне
елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности
Општине;
10) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа
чији је оснивач Општина;
11) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради
даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа;
12) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у
јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
13) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
14) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике;
15) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
16) поставља општинског правобраниоца;
17) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике
Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из
надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије;
18) образује жалбену комисију;
19) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
20) информише јавност о свом раду;
21) доноси пословник о раду на предлог председника Општине
22) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине
у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског
земљишта;
23) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини
Општине, у складу са законом и прописом Општине;
24) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини
Општине;
25) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној
својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за
давање у закуп тих ствари;
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26) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
27) уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;

28) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средставаи службу
за интерну ревизију Општине;
29) врши и друге послове, у складу са законом.
Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног
броја чланова Општинског већа.
Положај председника Општине
у Општинском већу
Члан 61.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.
Председник Општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за
коју сматра да није сагласна закону.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 62.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом илиовим
статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.
Пословник Општинског већа
Члан 63.
Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују
његовим пословником, у складу са законом иовим статутом.
Привредни савет
Члан 64.
Општинско веће образује Привредни савет.
Привредни савет даје иницијативе, сугестије и мишљења везана за економски развој,
разматра стратегије, планове, програме и одлуке од значаја за привреду и прати њихово
спровођење.
Задаци, начин рада и одлучивања Привредног савета ближе се уређују Пословником
Општинског већа.
Састав Привредног савета
Члан 65.
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Председника и 8 чланова Привредног саветаименује Општинско веће на време
трајања мандата Општинског већа.
Чланове Привредног савета могу предлагати удружења грађана, месне заједнице,
привредна удружења и предузетници.
Председник и најмање једна половина чланова Привредног савета именују се из
састава привредника и предузетника, односно њихових удружења.
Подношење извештаја Скупштини општине
Члан 66.
Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају
Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном
годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.
Разрешење и оставка председника Општине
Члан67.
Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на
образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати
у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине, уз
примену минималног рока за сазивање седнице из члана 42. ст. 3. и 5. овог статута.
Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели
предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине пре
истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.
Председник општине може поднети оставку.
О поднетој оставци председника Општине, председник Скупштине општине
обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине.
Дејство разрешења и оставке председника Општине
Члан 68.
Разрешењем, односно оставком председника Општине престаје мандат заменика
председника Општине и Општинског већа.
Разрешење и оставка заменика председника Општине,
односно члана Општинског већа
Члан 69.
Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити
разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог председника Општине или
најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
Председник Општине је дужан да истовремено са предлогом за разрешење заменика
председника Општине или члана Општинског већа, Скупштини општине поднесе предлог
за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која
истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.
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У случају да Скупштина општине разреши заменика председника Општине или
члана Општинског већа на предлог једне трећине одборника, председник општине је дужан
да на првој наредној седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика
председника Општине, односно члана Општинског већа.
О поднетој оставци заменика председника Општине или члана Општинског већа,
председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице
Скупштине општине.
У случају из става 4. овог члана, председник Општине је дужан да на наредној
седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика председника
Општине, односно члана Општинског већа.
Вршење текућих послова по престанку мандата
због разрешења или оставке
Члан 70.
Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа
који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до
избора новог председника Општине, заменика председника Општине или члана
Општинског већа.
Престанак мандата извршних органа Општине
због престанка мандата Скупштине
Члан 71.
Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине и
Општинском већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на
дужност новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова
привременог органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.
3. Општинска управа
Општинска управа
Члан 72.
Управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне и
административно-техничке послова за потребе Скупштине општине, председника Општине
и Општинског већа, врши Општинска управа.
Надлежност
Члан 73.
Општинска управа:
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1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и
Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
7) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине
општине, председника Општине и Општинског већа;
8) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и
финансијско-материјалних послова;
9) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и
поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини
општине, по потреби, а најмање једном годишње,
10) врши и друге послове у складу са законом и статутом општине Трстеник.
Начела деловања општинске управе
Члан 74.
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички
неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права,
обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање
њихових права и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и
пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и
достојанство грађана.
Када органи Општине решавају о правима, обавезама или правним интересима
физичког или правног лица, односно друге странке, Општинска управа по службеној
дужности врши увид, прибавља и обрађује податке из евиденција, односно регистара које у
складу са посебним прописима воде државни органи, органи територијалне аутономије,
јединица локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са законом.
Увид, прибављање и обрада података из евиденција, односно регистара који се воде
у електронском облику у поступку из става 5. овог члана, врши се путем информационог
система који обезбеђује сигурност и заштиту података о личности.
У поступку из става 5. овог члана Општинска управа може вршити увид, прибављати
и обрађивати само оне податке који су законом или посебним прописом утврђени као
неопходни за решавање о одређеном праву,обавези или правном интересу странке.
Организација Општинске управе

Страна 27.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

18.03.2019.год.

Члан 75.
Општинска управа образује се као јединствени орган.
У Општинској управи образују се унутрашње организационе јединице за вршење
сродних управних, стручних и других послова.
Руковођење
Члан 76.
Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које имастечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
пет година радног искуства у струци и положен државни стручни испит за рад у органима
државне управе.
Постављење начелника
и заменика начелника Општинске управе
Члан 77.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа,
на пет година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим
условима као начелник.
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске
управе.

Одговорност начелника
Члан 78.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу.
Уређење Општинске управе
Члан 79.
Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског
већа.
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Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, посебних
органа, служби и организација обједињује начелник Општинске управе и доставља
Општинском већу на усвајање.
Овлашћења у вршењу управног надзора
Члан 80.
Општинска управа у обављању управног надзора може:
1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
2) изрећи новчану казну у складу са законом;
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни
преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
4) издати привремено наређење, односно забрану;
5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган
надлежан;
6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.
Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се
уређују одлуком Скупштине општине.
Примена прописа о управном поступку
Члан 81.
У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и
интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.
Сукоб надлежности
Члан 82.
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других
предузећа, установа и организација кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о
појединим правима грађана, правних лица или других странака.
Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих
организационих јединица.
Услови за обављање управних послова
Члан 83.
Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса
грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему,
положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство,
у складу са законом и другим прописом.
Изузеће
Члан 84.
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О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.
О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник.
4. Општинско правобранилаштво
Члан 85.
Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља Општинско
правобранилаштво.
Образовање, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад
Општинског правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине општине у складу са
основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних законом.
V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Облици непосредног учешћа грађана
Члан 86.
Грађани Општине непосредно учествују у остваривању послова Општине путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдумом.

Грађанска иницијатива
Члан 87.
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење акта којим ће се уредити одређено питање из надлежности Општине, промену статута или
других аката и расписивање референдума у складу са законом.
Општинска управа је дужна да грађанима пружи стручну помоћ приликом
формулисања предлога садржаног у грађанској иницијативи.
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске
иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало 5% од укупног броја
грађана са бирачким правом.
О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина општине је дужна да одржи расправу
и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога.
Збор грађана
Члан 88.
Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа
Општине.
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Сазивање збора
Члан 89.
Збор грађана сазива се за насељено место или део насељеног места, који може бити:
заселак, улица, део градског насеља, подручје месне заједнице или другог облика месне
самоуправе.
Збор грађана сазива председник Општине, председник Скупштине општине,
овлашћени представник месне заједнице или другог облика месне самоуправе, најмање50
грађана са пребивалиштем на подручју за које се збор сазива и најмање једна четвртина
одборника, најмање осам дана пре дана одржавања.
Општинска управа је дужна да пружи помоћ сазивачу у сазивању и припремању
одржавања збора грађана.
Предлог за сазивање збора може упутити орган Општине надлежан за одлучивање о
питању које се разматра на збору.
О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на
интернет презентацији Општине, на огласној табли Општине, преко средстава информисања или на други уобичајен начин.
Сазивач је обавезан да обавести Општинску управуо одржавању збора.
Рад збора и утврђивањеставова збора
Члан 90.
Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти.
Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако му присуствује5%
грађана са бирачким правом према последњем званично објављеном решењу о закључењу
бирачког списка за избор одборника Скупштине општине са подручја за које је збор сазван.
Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању
појединих решења, имају сви пунолетни грађани Општине.
Право одлучивања на збору грађана имају и грађани чије је пребивалиште или
имовинана подручју за које је збор сазван.
Одлуке на збору грађана се доносе већиномприсутних грађана са правом
одлучивања.
Општинска управа дужна је да пружи стручну помоћ грађанима приликом
формулисања предлога, односно захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања
надлежним органима Општине.
Начин рада и начин утврђивања ставова збора уређују се одлуком Скупштине
општине.
Поступање надлежног органа Општине
по одржаном збору
Члан 91.
Органи Општине дужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана,
размотре захтеве и предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу одговарајућу
одлуку или меру и о томе обавесте грађане.
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Референдум
Члан 92.
Скупштина општине може на сопствену иницијативу, већином гласова од укупног
броја одборника, да распише референдум о питањима из своје надлежности.
Скупштина општине дужна је да распише референдум о питању из своје
надлежности на захтев грађана Општине.
Захтев грађана из става 2. овог члана пуноважан је ако је листа потписника захтева
састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 10% грађана са бирачким
правом на територији Општине.
Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана са
бирачким правом на територији Општине која је гласала, под условом да је гласало више
од половине укупног броја грађана са бирачким правом на територији Општине.
Одлука донета на референдуму је обавезујућа, а Скупштина општине је не може
ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у периоду од годину
дана од дана доношења одлуке.
Референдум на делу територије Општине
Члан 93.
Скупштина општине дужна је да распише референдум на делу територије Општине
о питању које се односи на потребе, односно интересе становништва тог дела територије,
ако је листа потписника захтева за расписивање референдума састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 10% бирача са пребивалиштем на делу територије Општине за који се тражи расписивање референдума.
Петиција грађана
Члан 94.
Петиција је писано обраћање појединца или групе грађана са пребивалиштем на
територији Општине, којим се од одређеног органа Општине тражи да покрене поступак
или предузме меру или радњу из своје надлежности.
Петиција обавезно садржи:
1)
2)
3)
4)
5)

Назив органа коме се упућује,
Правни основ за подношење петиције са захтевом да се на петицију одговори,
Јасно формулисан захтев, односно предлог подносиоца, са образложењем,
Име, презиме и пребивалиште подносиоца петиције и
Потпис подносиоца петиције

Орган Општине коме је упућена петиција је дужан да у року од 30 дана од дана
достављања, обавести подносиоца петиције о свом ставу поводом захтева, односно
предлога садржаних у петицији.
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Општинска управа је дужна да грађанима пружи стручну помоћ у формулисању
петиције, као и да им пружи потребне податке и обавештења од значаја за формулисање
образложеног захтева, односно предлога садржаних у петицији.
Притужбе грађана
Члан 95.
Органи Општине дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на
неправилан рад запослених у Општинској управи и њихов однос према грађанима.
Органи Општине дужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који указују
на пропусте и неправилности у њиховом раду и да у складу са законом покрену
одговарајући поступак за санкционисање и отклањање пропуста и неправилности.
Органи Општине дужни су да дају подносиоцу притужбе, одговоре и информације о
томе да ли је и како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако подносилац притужбе
то захтева.
VI. ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ
Савет за развој oпштине
Члан 96.
Оснива се Савет за развој општине као самостално радно тело.
Савет за развој општине:
1) иницира утврђивање приоритета у области развоја Општине;
2) учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у областима од
значаја за развој Општине;
3) подстиче развој и прати партнерства између Општине и надлежних органа и
организација, месних заједница и удружења грађана, у циљу стварања и спровођења
развојних пројеката;
4) иницира и учествује у утврђивању локалне политике и мера усоцијалној заштити,
образовању, здравственој заштити, запошљавању, одрживом развоју, као и у другим
областима од значаја за развој Општине;
5) предлаже моделе финансирања активности у области социјалне политике,
образовања, здравствене заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у другим
областима од значаја за развој Општине;
6) иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу
унапређења услуга и обезбеђења права грађана, која су у надлежности Општине;
7) прати и даје мишљење о реализацији стратешких и појединачних планова развоја
Општине;
8) даје мишљење о предлозима развојнихпројеката у општини који се делимично или
потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје
мишљење о томе, надлежном органу Општине;

Страна 33.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

18.03.2019.год.

9) на основу одлуке надлежног органа Општине учествује у партнерским програмима
и пројектима које спроводи Општина са републичким и покрајинским органима и
установама, јединицама локалне самоуправе и домаћим и међународним
организацијама и партнерима.
Састав и мандат
Савета за развој општине
Члан 97.
Савет за развој општине има 9 чланова
Чланови Савета за развој општине бирају се на период од четири године, а по истеку
мандата могу бити поново изабрани.
Чланове Савета за развој општине бира Скупштина општине из реда грађана и
стручњака у областима од значаја за локалну самоуправу, на предлог председника
Општине, Општинског већа, одборничких група, месних заједница, удружења грађана,
струковних и професионалних удружења или јавних служби Општине, водећи рачуна о
равноправности полова и заступљености припадника националних мањина.
За члана Савета за развој општине може бити изабран кандидат који испуњава
најмање један од следећих услова:
1) доказану стручност и дугогодишње ангажовање на унапређењу Општине у
питањима од значаја за развој Општине;

2) активно учешће у већем броју реализованих активности – пројеката од важности за
Општину;
3) вишегодишње искуство и доказану стручност у професионалном раду у установама
и организацијама и удружењима грађана у областима од значаја за Општину, као
што су: локални економски развој, туризам, пољопривреда, комунална
инфраструктура и урбанистички развој, култура, просвета, здравствена и социјална
заштита и др.
Начин рада Савета за развој општине
Члан 98.
Председник Савета за развој општине организује рад Савета за развој општине,
сазива и председаваседницама, остварује сарадњу са органима Општине, и обављадруге
послове утврђене пословником Савета за развој општине.
Председника Савета за развој општине бирају чланови Савета за развој општине у
складу са пословником Савета за развој општине.
Седнице Савета за развој општине сазива председник Савета најмање једном у три
месеца или на писани захтев органа Општине или једне трећине чланова Савета за развој
општине у року од 15 дана од дана подношењa захтева.
Стручне и административне послове у вези са радом Савета за развој општине
обавља Општинска управа.
Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета Општине, а могу се обезбеђивати и
из других извора, у складу са законом.
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Начин рада Савета за развој општине ближе се уређује пословником Савета за развој
општине.
Јавна анкета
Члан 99.
Органи Општине могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.
Консултације из става 1. овог члана врше се путем јавне анкете.
Јавна расправа
Члан 100.
Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред
предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана о нацрту
неког акта.
Јавна расправа обавезно укључује организовање најмање једног отвореног састанка
представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим
грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања (округли
столови, трибине, презентације и сл.) и прикупљање предлога, сугестија и мишљења
грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми.
Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да грађанима из свих
делова Општине омогући учешће у јавној расправи.
Начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе ближе се уређује
посебном одлуком Скупштине општине.
Време трајања јавне расправе
Члан 101.
Јавна расправа траје најмање 20 дана.
Објављивање отпочињања рада
на припреми прописа
Члан 102.
Надлежни орган Општине је дужан да на интернет презентацији Општине, односно
на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које
доноси скупштина.
Обавезна јавна расправа
Члан 103.
Органи Општине дужни су да одрже јавну расправу:
1) у поступку припреме статута;
2) у поступку припреме буџетaОпштине (у делу планирања инвестиција);
3) у поступку припреме стратешких планова развоја;
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4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине;
5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова;
6) у другим случајевима предвиђеним законом и статутом Општине.
Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о нацрту акта (одлуке, плана и
другог акта у припреми), а може се спровести и раније на предлог органа надлежног за
припрему и утврђивање нацрта.
Јавну расправу из става 1. овог члана организује Општинско веће на начин и у
време које предложи орган надлежан за утврђивање нацрта, ако овим статутом или
посебном одлуком из члана 100. став 4. овог статута није другачије одређено.
Јавна расправа на основу предлога,
односно захтева
Члан 104.
Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из
надлежности Скупштине општине, на основу захтева предлагача општег акта, једне трећине
одборника или предлога 100 грађана.
Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим потписима
подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине.
Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 1. овог члана,
спроводи се у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу.
Надлежно радно тело Скупштине општине одлучује по примљеном предлогу,
односно захтеву из става 1. овог члана.
Уколико надлежно радно тело Скупштине општине прихвати предлог, односно
захтев из става 1. овог члана, Општинско веће организује јавну расправу, по правилу, на
начин и у време које је у тим поднесцима предложено.
Организовање јавне расправе
Члан 105.
Општинско веће организује јавну расправу, одређује начин спровођења, место и
време трајања јавне расправе.
Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој
јавности, за учешће у јавној расправи.
Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији
Општине и на други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се објављује програм
спровођења јавне расправе, као и нацрт акта који је предмет јавне расправе.
Општинско веће може упутити позив за учешће на јавној расправи одређеним
појединцима, представницима органа, организација и удружења за које сматра да су
заинтересовани за акт који се разматра.
О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све предлоге и сугестије
изнете у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога акта о
поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање,
односно неприхватање.
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Извештај из става 5. oвог члана објављује се на интернет презентацији Општине и
на други погодан начин.
Утврђивање предлога акта после споведене расправе
Члан 106.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна
расправа, дужан је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и
предлозима датим у јавној расправи.
VII. МЕСНА САМОУПРАВА
Облици месне самоуправе
Члан 107.
Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са
одређеног дела територије општине, у Општини се оснивају месне заједнице и други облици
месне самоуправе.
Месна заједница се оснива за једно или више села. Уколико се месна заједница
образује за више села, у сваком селу се могу образовати месни одбори.
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе (у даљем тексту: месна
заједница) оснива се за: насељено место, два или више насељених места, део насељеног
места, део града, рејон, стамбени блок, улицу, део једне или више улица, који представља
просторну, функционалну и урбанистичку целину и где постоји међусобна интересна
повезаност грађана и могућност њиховог организовања.
Правни статус месне заједнице
Члан 108.
Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности утврђених
овим статутом и одлуком о оснивању.
Месна заједница има свој печат и рачун.
Имовина месних заједница
Члан 109.
Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана
средства, као и права и обавезе.
Месна заједница има право коришћења на непокретностима које су у јавној својини
општине.
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Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице
Члан 110.
Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање
10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна
трећина одборника и Општинско веће.
Скупштина општине, уз претходно прибављено мишљење грађана, одлучује о
образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница.
Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних
заједница или издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних заједница у
нову месну заједницу.
Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више
постојећих месних заједница.
Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја уколико
се извршеном изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју друге месне
заједнице.
Одлука из става 2. члана доноси се већином гласова од укупног броја одборника.
Одлука о месним заједницама
Члан 111.
Одлуком о месним заједницама уређује се образовање, односно укидање или
променa подручја месне заједнице, правни статус месне заједнице, имовина месне
заједнице, права и дужности месне заједнице, број чланова савета, надлежност савета месне
заједнице, поступак избора чланова савета месне заједнице, распуштање савета месне
заједнице, престанак мандата чланова савета месне заједнице, финансирање месне
заједнице, учешће грађана у вршењу послова месне заједнице, сарадња месне заједнице са
другим месним заједницама, поступак за оцену уставности и законитости аката месне
заједнице, као и друга питања од значаја за рад и фунционисање месних заједница на
територији Општине.
Савет месне заједнице
Члан 112.
Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне
самоуправе.
Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног
гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању.
Мандат чланова савета месне заједнице траје 4 године.
Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине.
Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.
Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;
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4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на
подручју месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности
месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа
Општине;
7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом Општине,
актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима.
Савет месне заједнице је дужан да имовином месне заједнице, као и
непокретностима у јавној својини Општине на којима има право коришћења, управља,
користи и располаже у складу са законом, одлукама Скупштине општине, и Статутом месне
заједнице.
Ангажовање председника и чланова савета, као и чланова других органа месне
заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.
Распуштање савета месне заједнице
Члан 113.
Савет месне заједнице може се распустити ако:
1) савет не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за
чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења
оставке;
3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине на
предлог Општинског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.
Председник Скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице, у року од
15 дана од ступањана снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума
расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне
заједнице обављаће повереник Општине кога именује Скупштинаопштине истовремено са
доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице.
Финансирање месне заједнице
Члан 114.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
1) средстава утврђених одлуком о буџету Општине, укључујући и самодопринос,
2) донација и
3) прихода које месна заједница оствари својом активношћу.
Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје Општинско веће,
у складу са одлуком о буџету Општине.
Поверавање послова месној заједници и
организовање рада управе у месним заједницама
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Члан 115.
Одлуком Скупштине општине може се свим или појединим месним заједницама
поверити вршење одређених послова из надлежности Општине, у складу са законом, уз
обезбеђивање за то потребних средстава.
Приликом одлучивања о поверавању послова из става 1. овог члана полази се од
значаја тих послова за задовољавање свакодневних и непосредних потреба грађана са
одређеног подручја.
За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, посебно у вези
са остваривањем права грађана, може се организовати рад управе у месним заједницама.
Послове из става 3. овог члана, начин и место њиховог вршења, одређује председник
општине, на предлог начелника Општинске управе.
Стручна помоћ у обављању послова месне заједнице
Члан 116.
Општинска управа је дужна да месној заједници пружа помоћ у обављању
административно-техничких и финансијско-материјалних послова.
Поступак за оцену уставности и законитости
општег акта месне заједнице
Члан 117.
Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта
месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом
или законом.
Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице
за који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу
објављивањем у Службеном листу општине Трстеник.
Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од пет
дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости
општег акта.
Указивање савету месне заједнице
на предузимање одговарајућих мера
Члан 118.
Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са
статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом,
указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.
Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана,
председник општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу
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објављивањем у ''Службеном листу општине Трстеник''.
Општинско веће, предлаже председнику општине обустављање финансирања
активности месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са
финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом.
VIII. САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ
Сарадња и удруживање Општине
са општинама и градовима у земљи
Члан 119.
Општина, органи и службе Општине, као и предузећа, установе и друге организације
чији је оснивач, удружује се и остварује сарадњу са другим општинама и градовима и
њиховим органима и службама уобластима од заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и
друге организације и установе, у складу са законом и статутом.
Сарадња из става 1. овог члана подразумева и уступање обављања појединих послова
из надлежности Општине другој јединици локалне самоуправе или предузећу, установи и
другој организацији чији је она оснивач.
Ако Општина закључи споразум о сарадњи са другим општинама или са градом ради
заједничког обављања послова из области комуналних делатности, ти послови заједнички
се обављају у складу са законом који уређује комуналне делатности.
Споразум о сарадњи
Члан 120.
Споразумом о сарадњи Општине са другим јединицама локалне самоуправе уређују
се: назив и седиште заједничког органа, предузећа, установе или друге организације, врста,
обим и начин обављања послова, начин финансирања, управљање и надзор над радом,
приступање споразуму других јединица локалне самоуправе, поступак иступања односно
одустајања од споразума јединице локалне самоуправе, права и обавезе запослених, као и
друга питања од значаја за оснивање, рад и престанак рада, у складу са законом.
Скупштина општине одлучује о закључивању споразума из става 1. овог члана
већином гласова од укупног броја одборника и дужна је да га достави министарству
надлежном за локалну самоуправу у року од 30 дана од дана закључења споразума.
Заједничко извршавање поверених послова
Члан 121.
Општина може, заједно са једном или више општина, односно са градом,
предложити министарству надлежном за локалну самоуправу заједничко извршавање
одређених поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и
уредбом Владе Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин заједничког
извршавања поверених послова.
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Општина може прихватити предлог надлежног органа државне управе да са једном
или више општина, односно са градом, заједнички обезбеди извршавање одређених
поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и уредбом Владе
Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин заједничког извршавања
поверених послова.
Скупштина општине одлучује о предлогу из става 2. овог члана у року од 30 дана од
дана достављања предлога.
Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана, Скупштина општине закључује са
једном, односно више општина, односно са градом, споразум о сарадњи којим се уређује
заједничко извршавање поверених послова и доставља га министарству надлежном за
локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи из става 4. овог члана објављује се после прибављања
сагласности Владе Републике Србије.
Оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организације
Члан 122.
Споразумом о сарадњи Општине са другим општинама, односно са градом, може се
предвидети оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организаације.
У случају из става 1. овог члана, надлежни орган Општине заједно са надлежним
органом другог, односно других оснивача, одлучује о постављењу, односно именовању
руководиоца заједничког органа, службе, предузећа или друге организације, разрешењу и
њиховој одговорности и престанку дужности, у складу са законом.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да заједнички орган одлучује о правима и
обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општине у управном поступку, о
правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује Општинско веће, у
складу са законом.
Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно
обиму послова које за Општину обавља заједнички орган.
Уступање послова другој општини, односно граду
Члан 123.
Споразумом о сарадњи Општина може уступити одређене послове из своје
надлежности другој општини, односно граду.
Средства за рад органа општине, односно града који обавља уступљене послове,
обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно обиму уступљених послова.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да уступљени послови обухватају
одлучивање о правима и обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општине у
управном поступку, о правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује
Општинско веће, у складу са законом.
Уступљени послови обављају се у име и за рачун Општине, а за њихово обављање
одговорна је Општина.
Престанак важења споразума о сарадњи
Члан 124.
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Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев Општине или друге јединице локалне
самоуправе учеснице споразума.
Скупштина општине упућује писани захтев другој учесници споразума најкасније
шест месеци пре дана са којим споразум о сарадњи престаје да важи и истовремено о томе
обавештава министарство надлежно за локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи који је закључило више јединица локалне самоуправе, на захтев
Општине престаје да важи само у делу који се односи на Општину.
Сарадња са јединицама локалне самоуправе других држава
Члан 125.
Општина може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са
јединицама локалне самоуправе у другим државама, у оквиру спољне политике Републике
Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у
складу са Уставом и законом.
Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама, општинама и градовима доноси Скупштина општине, уз сагласност Владе Републике Србије.
Споразум или други акт о успостављању сарадње потписује председник Општине
или лице које он овласти.
Акт из става 3. овог члана објављује се и ступа на снагупосле прибављања
сагласности Владе Републике Србије.
Удруживање у асоцијације градова и општина
Члан 126.
Општина може бити оснивач или приступати асоцијацијама градова и општина, ради
унапређења развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких
интереса.
Општина оснива или приступа асоцијацијама градова и општина које заступају
интересе свог чланства пред државним органима, а посебно у поступку доношења закона и
других аката од значаја за остваривање послова јединица локалне самоуправе.
Сарадња са удружењима и другим организацијама
Члан 127.
Органи Општине могу сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим
организацијама, у интересу Општине и њених грађана.
Учешће у европским интеграцијама
Члан 128.
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Општина у оквиру својих надлежности, преко својих органа, прати процес
европских интеграција Републике Србије и развија за то потребне административне
капацитете, у складу са законом и утврђеном политиком Републике Србије.
IX. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Заштита права Општине
Члан 129.
Заштита права Општине обезбеђује се на начин и по поступку утврђеном законом.
Покретање поступка за оцену уставности и законитости
Члан 130.
Скупштина општине покреће поступак за оцену уставности и законитости закона
или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу.
Право жалбе Уставном суду
Члан 131.
Председник Општине има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом
или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности
Општине.
Локални омбудсман
Члан 132.
У Општини се може установитилокални омбудсман.
Локални омбудсман независно и самостално штити права грађана од повреда
учињених од стране Општинске управе као и установа, органа и организација који врше
јавна овлашћења, а чији оснивач је Општина, контролише рад Општинске управе и штити
право грађана на локалну самоуправу, ако је реч о повреди општих аката Општине.
Самосталност и независност
Члан 133.
Локални омбудсман поступа и делује на основу и у оквиру Устава, закона,
потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права као и
статута Општине.
У свом деловању локални омбудсман се руководи принципима законитости,
непристрасности, независности и правичности.
Одлуком Скупштине општине ближе се уређују начин обраћања локалном
омбудсману и правила поступања и рада локалног омбудсмана.
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Поступање локалног омбудсмана
Члан 134.
О појавама незаконитог и неправилног рада Општинске управе и јавних служби које
врше јавна овлашћења, а чији је оснивач Општина, којима се крше права или интереси
грађана, локални омбудсман упозорава ове органе и службе, упућује им критике, даје
препоруке за рад, иницира покретање поступака за отклањање повреда права и о томе
обавештава јавност.
У домену заштите људских и мањинских права, локални омбудсман:
1) прати остваривање људских и мањинских права и даје препоруке за унапређење
остваривања људских и мањинских права;
2) прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских
права и права на локалну самоуправу;
3) саставља годишњи извештај о остваривању људских и мањинских права;
4) обавештава ширу јавност о кршењу људских и мањинских права;
5) прима и испитује представке које се односе на повреду људских и мањинских права;
6) посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права;
7) иницира покретање одговарајућих поступака пред надлежним органима у случају
кршења људских права;
8) организује и учествује у организовању стручних састанака, саветовања и кампања
информисања јавности о питањима значајним за остваривање људских и мањинских
права;
9) иницира и подстиче образовање о људским и мањинским правима;
10) обавља и друге послове утврђене законом, статутом и одлуком Скупштине општине.
У обављању својих надлежности локални омбудсман сарађује са локалним
омбудсманима у другимјединицама локалне самоуправе, као и са Заштитником грађана у
Републици.
Избор локалног омбудсмана
Члан 135.
Локалног омбудсмана бира и разрешава Скупштина општине већином од укупног
броја одборника.
Предлог за избор локалног омбудсмана подноси одборничка група, најмање једна
трећина одборника или радно тело Скупштине општине које обавља послове у вези са
кадровским питањима.
Локални омбудсман се бира на период од пет година и може поново бити биран.
За локалног омбудсмана може бити бирано лице које, поред општих услова за
стицање бирачког права (држављанство, пунолетство, пословна способност, пребивалиште
на подручју Општине), имастечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, има најмање пет година радног искуства у
струци, професионално искуство на пословима у области заштите људских и мањинских
права, ужива морални интегритет и није кривичноосуђивано нити се против њега води
кривични поступак.
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Локални омбудсман не може бити члан политичке странке и не може обављати
ниједну јавну функцију нити било коју професионалну делатност.
Разрешење локалног омбудсмана
Члан 136.
Локални омбудсман се разрешава дужности пре истека мандата ако буде осуђен за
кривично дело на казну затвора, ако не обавља послове из своје надлежности на стручан,
непристрасан, независан и савестан начин или се налази на положајима (функцијама),
односно обавља послове који су неспојиви са положајем локалног омбудсмана.
Образложени предлог за разрешење локалног омбудсмана може поднети одборничка
група или најмање једна трећина одборника.
О разрешењу локалног омбудсмана одлучује Скупштина општине већином од
укупног броја одборника.
Подношење извештаја Скупштини општине
Члан 137.
Локални омбудсман доставља годишњи извештај Скупштини општине.
Ако процени да је то потребно због разматрања одређених питања, локални
омбудсман може Скупштини општини достављати и ванредне извештаје.
Скупштина општине разматра извештаје локалног омбудсмана на првој наредној
седници.
Право присуствовања седницама Скупштине општине
и њених радних тела
Члан 138.
Локални омбудсман има право да присуствује седницама Скупштине општине и
радних тела Скупштине општине, као и да учествује у расправи када се разматра извештај
о раду Општинске управе, односно расправља о питањима из његове надлежности.
Средства за рад локалног омбудсмана
Члан 139.
Средства за рад локалног омбудсманаобезбеђују се у буџетуОпштине, а могу се
обезбеђивати и из других извора, у складу са законом.
X. АКТИ ОПШТИНЕ
Акти Општине
Члан 140.
У вршењу послова из своје надлежности Општина доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке и друге потребне акте.
Хијерархија аката Општине
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Члан 141.
Статут општине мора бити у складу са Уставом и законом.
Одлуке и општи акти Скупштине општине морају бити сагласни са законом и овим
статутом.
Акти председника Општине и Општинског већа морају бити сагласни са законом,
овим статутом, одлукама и општим актима Скупштине општине.
Акти Општинске управе морају бити сагласни са законом, овим статутом, одлукама
и општим актима органа Општине.
Предлагање прописа и других општих аката
Скупштине општине
Члан 142.
Право предлагања прописа и других општих аката из надлежности Скупштине
општине имају: сваки одборник Скупштине општине, радно тело Скупштине општине,
председник Општине, Општинско веће и грађани путем грађанске иницијативе.
Објављивање и ступање на снагу
општих аката
Члан 143.
Општи акти органа Општине објављују се у „Службеном листуопштине Трстеник“.
Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим
ако доносилац у поступку доношења не утврди да постоје нарочито оправдани разлози да
исти ступи на снагу и раније.
Остали акти Општине објављују се у „Службеном листу општине Трстеник“ када је
то тим актима предвиђено.
XI. ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА
Аутентично тумачење Статута
Члан 144.
Аутентично тумачење Статута доноси Скупштина општине на предлог надлежног
радног тела Скупштине општине.
Поступак за промену или доношење Статута
Члан 145.
Предлог за доношење или промену Статута општине може поднети најмање 5%
грађана са бирачким правом на територији Општине, трећина одборника, председник Општине и надлежно радно тело Скупштине општине.
Предлог се подноси у писаном облику са образложењем.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује већином гласова од укупног
броја одборника.
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Ако Скупштина општине одлучи да се приступи доношењу или промени Статута
општине, истим актом одређује Комисију за израду нацрта статута, односно одлуке о промени Статута општине, одређује њене задатке и рок за израду нацрта.
Нацрт статута, односно одлуке о промени статута утврђује Општинско веће већином
гласова од укупног броја чланова Општинског већа.
О нацрту статута, односно одлуке о промени статута спроводи се јавна расправа на
начин и у року који одреди Општинско веће.
Општинско веће, након спроведене јавне расправе, утврђује предлог статута,
односно одлуке о промени статута, већином гласова од укупног броја чланова Општинског
већа. Приликом утврђивања предлога статута, односно одлуке о промени статута,
Општинско веће водиће рачуна о предлозима и сугестијама датим у јавној расправи.
Скупштина општине усваја статут, односно одлуку о промени Статута већином гласова од укупног броја одборника.
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање прописа Општине
са овим статутом
Члан 146.
Општи акти Општине ће се ускладити са законом и одредбама овог статута у року
од девет месеци од ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о локалној
самоуправи.
Прописи Општине остају на снази до њиховог усклађивања са овим статутом.
Доношење прописа Општине
на основу овог статута
Члан 147.
Одлуке на основу овог статута Скупштина општине донећеу року из члана 146. овог
статута.
Доношење планских докумената
у складу са овим статутом
Члан 148.
Скупштина општине донеће План развоја Општине најкасније до 1.1.2021. године.
Скупштина општине донеће Средњорочни план у складу са законом који уређује
плански систем РС, почев од средњорочног плана за 2021. годину.
Важећи документи јавних политика ускладиће се са законом из става 2. овог члана,
приликом првих измена и допуна тих докумената.
Одложена примена појединих одредаба
овог статута
Члан 149.
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Члан 57. у делу који се односи на постављење помоћника председника Општине,
примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних
после ступања на снагу овог статута.
Члан 58. став 1. у делу који се односи на број чланова Општинског већа,
примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних
после ступања на снагу овог статута.
Престанак важења Статута
Члан 150.
Даном ступања на снагу овог статута, престаје да важи Статут општине Трстеник
(„Службени лист општине Трстеник'', број 7/08,10/08,5/10,6/12,1/13 и5/13).

Ступање на снагу
Члан 151.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Трстеник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 110-3/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ.
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На основу члана 92. став 4. Закона о
буџетском систему ( ''Службени гласник РС'',
број54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/
13-исправка,108/13,142/14,68/15
др.закон,103/15,99/16,113/17,95/18)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
15.03.2019.године, донела је
О Д Л У К У
о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије
завршног рачуна буџета општине
Трстеник за 2018. годину

18.03.2019.год.

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 15.03.2019.године, донела је
ОД Л У К У
Оусвајању Плана и Програма Гасификације
насеља општине Трстеник
I – УСВАЈА СЕ План и Програм
Гасификације насеља општине Трстеник.
План и Програм Гасификације насеља
општине Трстеник је саставни део ове Одлуке.
II - Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Трстеник“.

I -За ревизију завршног рачуна буџета
општине Трстеник за 2018.годину ангажовати
екстерног ревизора.
II-Задужују се надлежне службе
Општинске управе општине Трстеник да, по
добијенојсагласности Државне ревизорске
институције, спроведу одговарајући поступак
набавке за ангажовање екстерног ревизора
завршног рачуна буџета општине Трстеник за
2018. годину.
III -Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листуопштинеТрстеник“.

Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о усвајању Плана и
Програма гасификације насеља општине
Трстеник,
бр.352-160/2018-01
од
12.10.2018.године („Сл. лист општине
Трстеник“, бр. 6/2018).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-26/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,

Број: 022-12/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп.

Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ТРСТЕНИК

ПЛАН И ПРОГРАМ
Гасификације насеља општине Трстеник

Март 2019.године
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ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА
Као подлоге за израду овог програма коришћени су следећи документи:
- Интерне анализе ЈП "Србијагаса"
- Просторни план Општине Трстеник
- Геодетске подлоге Општине Трстеник
Поред наведене документације коришћени су подаци добијени од Одељења за урбанизам,
комунално - стамбене и имовинско - правне послове, јавних предузећа општине, подаци
прикупљени непосредним увидом у стање на терену и примењена искуства из праксе при
пројектовању и изградњи објеката система гасификације насеља.

2.0.

ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА
Предмет овог програма је пројектовање и изградња објеката за гасификацију насеља у
Општини Трстеник:

3.0.

1.

Разводни гасоводи средњег притиска од 6 -16bara од постојеће ГМРС

Трстеник.

1.

Мерно регулационе станице широке потрошње (МРС ШП)

2.

Дистрибутивне гасне мреже (ДГМ) за сва насеља у Општини Трстеник са
кућним гасним прикључцима (КГП),
НАМЕНА ПРОГРАМА

Овај Програм је урађен за потребе Општине Трстеник. и представља иницијални документ
за доношење других одлука, закључење Уговора и израду пројектне документације.
4.0. СВРХА И ЦИЉ ПРОГРАМА
Програм гасификације насеља Општине Трстеник има за циљ да се покрену активности на
реализацији изградње предметних објеката за гасификацију насеља Општине Трстеник.
На основу овог документа, односно програма, могуће је, односно потребно је да се
покрене иницијатива за уговарање изградње објеката гасификације по принципу Уговора
о пословно - техничкој сарадњи (Тројног уговора) између Општине Трстеник, ЈП
"Србијагас" и Стратешког партнера - одабраног од стране Општине Трстеник.
Концепција програма гасификације требало би да буде таква да се постигне највећа брзина
изградње гасне мреже на местима за која постоји сва неопходна техничка документација.
5.0.

НАЧИН ИЗГРАДЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
5.1. НАЧИН ИЗГРАДЊЕ
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У реализацији изградње гасоводног система за гасификацију насеља општине Трстеник
учествоваће на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи:
1.
Општина Трстеник,
1.
ЈП "Србијагас",
2.
Стратешки партнер
Општина Трстеник ће у складу са својим надлежностима и ингеренцијама пружати
стручну помоћ и тзв.логистичку подршку изградњи објеката за гасификацију насеља у
својој Општини.
ЈП "Србијагас" Нови Сад, ће имати статус ИНВЕСТИТОРА при изградњи и обављати
све инвеститорске послове у складу са законским и техничким прописима.
"Стратешки партнер", одабран од стране Општине Трстеник, ће имати улогу ИЗВОЂАЧА
свих радова на преосталом пројектовању и изградњи објеката за гасификацију општине
Трстеник.
Учесници реализације програма ће формирати Инвестициону групу са задацима да надзиру
и усаглашавају извршење задатака везаних за програм гасификације.
5.2. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Изворе финансирања за реализацију ове инвестиције, односно изградњу објеката и
инсталација за гасификацију општине Трстеник, ће у потпуности обезбедити ЈП "Србијагас"
и стратешки партнер, делом сопственим средствима и делом кредитним аранжманом.
Међусобни односни по питању финансирања, регулисаће се између учесника у изградњи
гасификације општине Трстеник, уговором о пословно техничкој сарадњи.Поред начина
финансирања у овом Уговору ће се регулисати и сва остала питања, значајна за реализацију
програма гасификације општине, са тачно утврђеним међусобним обавезама и
одговорностима.
Уговорне стране, у Уговору о пословно - техничкој сарадњ на реализацији гасификације
општине Трстеник су Општина Трстеник, ЈП "Србијагас" Нови Сад у својству инвеститора
и одабрани стратешки партнер - у својству извођача радова.
Све међусобне односе и обавезе по питању реализације Програма изградње објеката и
инсталација за гасификацију насеља општине Трстеник, учесници у реализацији ће
дефинисати међусобним УГОВОРОМ О ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ.
Поред начина финансирања у овом Уговору треба да се регулишу и сва остала питања,
значајна за реализацију ПРОГРАМА гасификације Општине, са тачно утврђеним обавезама
и одговорностима.
6.0. ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ
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Ради обима пројекта гасификације, финансирања пројекта, његове комплексности,
могућности израде пројектно - техничке документације, набавке цеви, зависности од
временских услова за рад и квалитетног извођења радова, предвиђа се могућност да се
изградња објеката и инсталација намењених за гасификацију општине Трстеник изведе у
две фазе.
I I фаза
Изградња разводнoг гасоводa средњег притиска od6 do 16 bara oд
насеља Општине Трстеник са припадајућим МРС.

челичних цеви за

II) II фаза
Изградња дистрибутивне гасне мреже( Д.Г.М.) од полиетиленских цеви и
изградња
кућних гасних прикључака (КГП) и кућних мерно-регулационих
сетова (КМРС).
7.0.

КРАТАК ТЕХНИЧКИ ОПИС ГАСНИХ ОБЈЕКАТА И МРЕЖЕ

7.1. КОНЦЕПЦИЈА ГАСИФИКАЦИЈЕ
7.1.1.
Снабдевање гасом свих насеља општине Трстеник, осим насеља Угљарево и Лозна, предвиђено
је из постојеће ГМРС"Трстеник", капацитета (25.000m3/h) која се налази у северо-источномделу
града у близини моста преко реке Западна Морава. Насеље Угљарево и Лозна снабдеваће се гасом
из постојеће ГМРС "Врњачка бања"
7.1.2.
Гасификација насељених места у општини Трстеник подразумева:

Изградњу разводног челичног гасовода средњег притиска од 6 до 16 bara укупне
дужине 38.900m и то:


Гасовод „СЕВЕР“:деонице:
ГМРС „Трстеник“ -МРС „Прњавор“, пречника ДН 200, дужине 2,5 km
МРС „Прњавор“ – МРС „Медвеђа“, пречника ДН 150, дужине 5,5 km
МРС „Медвеђа“ – МРС „Дренова“, пречника ДН 100, дужине 4,6 km
МРС „Медвеђа“ – МРС „Сугубина“, пречника ДН 100, дужине 7,6 km
ГМРС „В. Бања“ - МРС „Угљарево“, пречника ДН 100, дужине 2,4 km



Гасовод „ЈУГ“ деонице:
ГМРС „Трстеник“ -МРС „Почековина“, пречника ДН 150, дужине 6,8 km
МРС „Почековина“ – МРС „Тоболац“, пречника ДН 150, дужине 6,2 km
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МРС „Тоболац“ – МРС „Стопања“, пречника ДН 100, дужине 3,3 km


Изградњу девет мерно регулационих станица и то:
1. МРС Трстеник
2. МРС Прњавор
3. МРС Медвеђа
4. МРС Дренова
5. МРС Сугубина
6. МРС Почековина
7. МРС Тоболац
8. МРС Стопања
9. МРС Угљарево

4000m3/h
2000m3/h
2000m3/h
2000m3/h
2000m3/h
2500m3/h
2500m3/h
2500m3/h
1000m3/h

Укупни капацитет:

20500 m3/h


Изградња дистрибутивне гасоводне мреже (Д.Г.М.) од полиетиленских цеви (ПД) од
поменутих МРС-а па до свих насељених места у општини Трстеник односно потенцијалних
корисника природног гаса, и изградња кућних гасних прикључака (КГП) и кућних мернорегулационих сетова (КМРС)
1. ДГМ Трстеник за насеља Трстеник, Чаири, Оџаци, Дубље, Попина,
Осаоница ...........број прикључака 2430 ком.
2. ДГМ Прњавор за насеља Прњавор, Грабовац, Богдање, Планиница
број
прикључака 280 ком.
3. ДГМ Медвеђа за насеља Медвеђа, Мијајловац, Рујишник
број прикључака 560 ком.
4. ДГМ Дренова за насеља Велика Дренова, Селиште
број прикључака 500 ком.
5. ДГМ Сугубина за насеља Страгари, Милутовац, Пољна, Мала Дренова, Мала
Сугубина, Божуревац, Риљац, Горњи и Доњи Дубић, Рајинац,
Лободер ...........број прикључака 930 ком.
6. ДГМ Почековина за насеља Почековина, Горњи и Доњи Рибник, Горња и Доња
Црнишава, Камењача, Брезовица, Стублица, Лопаш
број прикључака 760 ком.
7. ДГМ Тоболац за насеља Тоболац, Округлица, Левићи, Јасиковица, Бучје, Велуће,
Пасјак, Риђевштица, Горња и Доња Омашница, Голубовац ...........број
прикључака 640 ком.
8. ДГМ Стопања за насеља Стопања, Бресно Поље, Стари Трстеник
број прикључака 410 ком.
9. ДГМ Угљарево за насеља Угљаревао и Лозна
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број прикључака 140 ком.


Процењени број прикључака:6650 домаћинства + 100 привреда = 6750



Планирана дужина полиетиленског гасовода ДГМ је 450 km.
III ) Шематски приказ концепције гасификације општине Трстеник дат је у прилогу 1 а
попис становништва и станова(из 2011.године) са планираним бројем прикључака у
табели:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Трстеник
Богдање
Божуревац
Брезовица
Бресно Поље
Бучје
Велика Дренова
Велуће
Голубовац
Горња Омашница
Горња Црнишава
Горњи Дубич
Горњи Рибник
Грабовац
Доња Омашница
Доња Црнишава
Доњи Дубич
Доњи Рибник
Дубље
Јасиковица
Камењача
Левићи
Лободер
Лозна
Лопаш
Мала Дренова
Мала Сугубина
Медвеђа
Мијајловац
Милутовац
Округлица
Осаоница
Оџаци
Пајсак
Планиница
Пољна
Попина

Поиса.
стано.
45 650
1009
252
650
683
305
2 392
424
294
678
447
93
582
135
727
378
190
547
470
602
374
300
25
336
694
705
267
2 312
493
1 630
251
44
1 474
64
167
1 094
358

Прису.
стано.
42 989
977
252
575
648
275
2 349
375
230
535
403
79
564
131
595
361
182
534
449
581
326
259
25
335
682
619
265
2 282
490
1 567
219
30
1 375
64
167
1 061
329

Инос.
стано.
2 340
24
–
75
21
30
32
49
64
143
40
14
18
4
131
12
7
12
14
20
48
39
–
≤3
11
83
≤3
13
≤3
57
32
14
73
–
–
28
26

Домаћства
14 662
292
88
182
173
89
708
115
78
173
112
36
153
50
222
110
56
165
146
168
91
80
18
116
207
187
98
727
147
480
75
11
442
21
54
415
105

Куће
стано.
17 923
344
131
217
196
125
879
140
88
224
134
45
175
59
280
140
67
225
247
200
118
114
104
164
263
238
139
1 129
171
656
92
20
531
25
75
534
169

Прикљуци
6650
170
40
90
90
60
390
60
40
80
60
20
80
30
110
60
30
170
70
80
40
40
10
60
110
90
50
420
70
240
40
10
230
10
20
210
50
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41
42
43
44
45
46
47
48
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50
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Почековина
Прњавор
Рајинац
Риђевштица
Риљац
Рујишник
Селиште
Стари Трстеник
Стопања
Страгари
Стублица
Тоболац
Трстеник
Угљарево
Чаири
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790
329
137
459
612
509
871
682
1 269
572
191
469
16 374
453
484

756
318
136
421
581
503
858
636
1 197
571
180
405
15 329
449
459

33
9
≤3
37
21
6
10
39
50
≤3
11
64
893
≤3
24

217
122
74
118
226
155
229
189
402
167
48
125
5 888
165
147
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276
223
112
137
279
206
328
238
435
225
61
171
6 409
178
187

130
60
40
60
110
70
110
100
220
90
20
60
2000
80
80

7.2. ГАСОВОДИ СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА
Гасна мрежа средњег притиска ће бити пројектована за радни притисак од (6 до 16 ) bar.
Гасоводи за насеља су предвиђени у путним појасима локалних, регионалних и
магистралних путева.
Сва опрема која ће се уграђивати на гасоводима је класе притиска PN16.
Пројектовани материјал цеви и фитинга је квалитетни угљенични челик са гарантовним
хемијским саставом и механичким особинама, изабране према домаћим SRPS односно
ANSI и DIN стандардима.
Подземни део цеви се антикорозионо штити.Цеви се хидролизују премазом прајмера и
хидроизолационом заштитном траком, односно трослојном ПЕ изолацијом.Надземни део
гасовода се антикорозионо штити премазом основном бојом и два пута заштитном
бојом.Предвиђа се катодна заштита гасовода средњег притиска.
На прелазима гасовода испод саобраћајница радна цев гасовода се штити челичном
антикорозионо заштићеном цеви, која се на крајевима заптива.
7.3. МЕРНОРЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ
Станица мора бити израђена у складу са "Интерним техничким правилима за
пројектовање и изградњу гасовода и гасоводних објеката на систему ЈП "Србијагас".
На МРС сва опрема је ANSI 150, односно PN16,
На улазу и излазу из свих станица предвиђене су изолационе прирубнице одговарајућих
пречника и класе притиска, које диелектрички раздвајају подземни део гасовода од
надземног ради катодне заштите подземног дела гасовода.
Сви прирубнички спојеви изводе се са премошћењем.
Сви цевоводи на станици су предвиђени од челичних бешавних цеви одговарајућег
пречника према API 5L од материјала Граде Б.
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На свим МРС на предвиђен је један филтер - одвајач кондензата на главној (радној) линији
и "Y" хватач нечистоћа на помоћној (резервној) линији.
Опрема МРС се смешта у лимену кућицу.За све станице потребно је предвидети носаче ослонце од челичних профила.Око МРС предвиђа се ограда висине 2,5m.
Уз сваку станицу потребно је испоручити одушне водове славина за растерећење и
сигурносних вентила, као и водове за кондензат сакупљен у филтеру - сакупљачу.
Станица је опремљена одговарајућом ППЗ опремом.
Мерно - регулациона станица има један излаз за широку потрошњу. МРС се састоји од
мерне линије мале и велике потрошње са бајпасом, две регулационе линије са 100%
капацитета и регулационе линије мале потрошње са 15% капацитета.
На МРС се уграђује следећа опрема:













филтери за гас - сакупљачи кондензата
мерачи протока
регулатори притиска за 100% протока
регулатор притиска за 15% протока
сигурносно - прекидни (блок) вентили за линије велике потрошње
сигурносно - прекидни (блок) вентил за линију мале потрошње
сигурносни одушни вентили
сигурносни одушни вентил
изолационе прирубнице пречника
запорни органи одговарајућег пречника и класе притиска
потребна арматура и мерна опрема
Апсорсиони одоризатор.
Око мерне линије предвиђен је бајпасни вод.
7.4. ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ
Дистрибутивне гасне мреже се предвиђају у свим насељима Општине Трстеник.
Пројектована концепција дистрибутивне гасне мреже је таква да омогућује фазну
изградњу.
Са дистрибутивне гасне мреже се снабдевају сва домаћинства и комунални потрошачи у
насељима.
Дистрибутивне гасне мреже се предвиђају као комбинација прстенасте и рачвасте, а
димензионишу се на основу прорачуна, имајући у виду карактер насеља и густину
објеката, препоруке из литературе и устаљену праксу. Као полазни податак за прорачун
узима се просечна потрошња природног гаса од 1,1 Nm3/h по домаћинству и минимални
спољашњи пречник цеви у дистрибутивној гасној мрежи од 40мм.

Страна 58.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

18.03.2019.год.

Мреже се пројектују за максимални радни притисак од 4 bar (надпритисак).
Димензионисање мрежа треба извршити за притисак од 2-3 bar.
Дистрибутивне гасне мреже предвиђене су од полиетиленских цеви серије С-5 у складу са
српским стандардом СРПС Г.Ц6.661 и полиетиленских електрофитинга према српским
стандардима СРПС Г.Ц6.662, СРПС Г.Ц6.663, СРПС Г.Ц6.664.Предвиђа се да се цеви
спајају сучеоно и електро-фузионим фитинзима.
У дистрибутивним гасним мрежама у насељима биће предвиђене полиетиленске цеви:
DN40, DN63, DN90, DN125, DN180 i DN225.
Полагање цевовода као и оцена квалитета заварених спојева и испитивање дистрибутивне
гасне мреже на чврстоћу и непропусност врши се према техничким условима.
Процена дужине мреже за свако насеље дата је у поглављу 8.
Технички нормативи одређени су "Правилником о техничким нормативима за
пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни
притисак до 4 bar", "Сл.лист СРЈ ", бр.20/92.
7.5. КУЋНИ ГАСНИ ПРИКЉУЧАК
Кућни гасни прикњучак почиње прикључком на дистрибутивну гасну мрежу ("Т" комад
односно седласти комад), а завршава се запорним органом испред кућне мерно
регулационе станице (КМРС).Запорни орган треба да је израђен у складу са
Југословенским стандардом СРПС М.Ц5.451 или СРПС М.Ц5. 452. Предвиђена је
просечна дужина кућног гасног прикључка од 12m за индивидуалне потрошаче и 30m за
комуналне потрошаче. Полагање кућног гасног прикључка као и оцена квалитета
заварених спојева и испитивање кућног гасног прикључка на чврстоћу и непропусност
врши се према приложеним техничким условима.
Технички нормативи одређени су "Правилником о нормативима за кућни гасни прикључак
за радни притисак до 4 bar", "Сл. лист СРЈ", бр.20/92.
7.6. КУЋНЕ МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (КМРС)
Предвиђа се уградња КМРС са мерилом протока гаса тип Г 4, КМРС са мерилом протока
гаса тип Г 6, КМРС са мерилом протока гаса тип Г10, КМРС са мерилом протока гаса тип
Г 16 и КМРС са мерилом протока гаса тип Г 25 за индивидуалне и комуналне потрошаче.
КМРС почиње "Y" филтером за гас, а завршава се навојним фитингом за спајање мерила
протока гаса са унутрашњом (кућном) гасном инсталацијом.
Локацију КМРС одредиће дистрибутер гаса у складу са приложеним техничким условима
за постављање КМРС.Усвојени тип КМРС није предвиђен за уградњу унутар објеката.
Испитивање КМРС на чврстоћу и непропусност врши се у складу са правилником о
техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Сл.лист СРЈ", бр.20/1992 год).
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7.7. РАДНИ ПОЈАС
Приликом извођења радова дефинише се радни појас који је потребно обезбедити да се
несметано могу извести радови.Радни појас дефинисан је правилником и његова ширина
зависи од пречника цеви.На радном појасу може доћи до измештања растиња које се
налазе на траси у периоду извођења радова.
Радни појас кроз насељено место дефинисаће се и прилагодити према условима на терену
уз максимално омогућавање комуникација и одвијања саобраћаја.Приликом извођења
радова посебну пажњу прилагођавања ширине радног појаса посветиће Извођач радова
деоници гасовода код паралелног вођења гасовода са локалним путем и железничком
пругом.На овим деоницама гасовод ће се изводити тако да се омогући несметан саобраћај
на овим деоницама пута уз обавезно постављање саобраћајне хоризонталне, вертикалне и
светлеће сигнализације.
Ров се копа са вертикалним одсецањем страница пошто тло на којем се полаже гасовод то
дозвољава.Како се гасна мрежа полаже у зеленом појасу, испод тротоара, испод одводних
путних јаркова, путних ригола и у изузетним случајевима испод коловода улице, сваки од
наведених положаја гасовода захтева и прилагођавање одређеном типу рова.Код ископа
рова у зеленом појасу ров се копа ручно на уобичајени начин.Ископ рова испод тротоара
захтева рушење тротоара, који могу бити од бетонских плоча 30 x 30 x 30, бетона и
асфалтбетона.Ископ рова испод тротоара од бетонских плоча, врши се тако да се плоче
скину и депонују са стране како би се искористиле за довођење тротоара у првобитни
положај.Код ископа рова испод бетонских и асфалтбетонских тротоара прво се са
одговарајућим средствима разбије бетон и асфалтбетон, који се депонује са стране, а затим
транспортује на депонију.Након постављања цевовода ров се набије до потребне
носивости тротоар доведе у првобитно стање у слојевима како је било пре ископа рова.Код
ровова испод путних јаркова који су калдрсани, прво се камен отклони и депоније поред
рова како би се по затрпавању рова могао искористити.За ископ рова испод путних ригола
користи се исти начин као код тротоара, а након постављања цевовода ров се набије до
потребне носивости и ригол доведе у првобитно стање у слојевима како је било пре ископа
рова.
За ископ рова испод коловоза систем ископа је исти као и код тротоара.Ископани материјал
се депонује са стране и депонује ван насеља.Пре постављања цевовода на дно рова
поставља се слој песка дебљине 10cm. Затрпавање се врши у слојевима и носивостима као
што су били пре ископа рова.Полагање цеви, без обзира где се цевовод налази (зелени
појас, тротоар, путни јарак, ригол или коловоз), се врши тако што се цев положи на
припремљено дно рова и затим се приступа затрпавању рова песком 10,00cm изнад цеви
и са растреситим материјалом 40,00cm изнад цеви.У случају да материјал из ископа
садржи веће груменове који би могли да оштете цев, затрпавање се мора вршити уз
одстрањивање оваквог материјала или се врши замена материјала са песком.Преостали
део рова затрпава се у слојевима зависно где се цевовод налази у свему према детаљима у
пројекту.
Сви могући начини ископа рова треба да прате и поштују правила грађења за дате зоне.
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8. ПРОЦЕНА ОБЈЕКАТА И ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
8.1. ПРОЦЕНА БРОЈА МРС, ДУЖИНЕ ЧЕЛИЧНОГ ГАСОВОДА СРЕДЊЕГ
ПРИТИСКА, ДУЖИНЕ Д.Г.М. И КУЋНИХ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА
1) Мерно регулациона станица МРС ШП:
За потребе снабдевања гасом Општине Трстеник предвиђена је изградња
9 мерно регулационих станица са одоризацијом.
ТРСТЕНИК СЕВЕР

ТРСТЕНИК ЈУГ

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

1. МРС СУГУБИНА
2. МРС МЕДВЕЂА
3. МРС ВЕЛИКА ДРЕНОВА
4. МРС УГЉАРЕВО
5. МРС ПРЊАВОР

2000
2000
2000
1000
2000

6. МРС ТРСТЕНИК
7. МРС ПОЧЕКОВИНА
8. МРС ТОБОЛАЦ
9. МРС СТОПАЊА

4000 m3/h
2500 m3/h
2500 m3/h
2500 m3/h
20500 m3/h

УКУПНОГ
КАПАЦИТЕТА
2. Укупна дужина цевовода је
- Укупна дужина челичног гасовода .................

38900 m

- Укупна дужина Д.Г.М. од ПЕ цеви ….................450000 m
3.Број домаћинстава који се прикњучује на гасовод
-Укупан број домаћинстава обухваћен гасификацијом на територији Општине Трстеник
је:
.............................…........................ 6650
Дужине Д.Г.М. процењене су на основу претпоставке да је дужина мреже сразмерна броју
домаћинстава и да је за једно домаћинство потребна дужина од 50m у селима и 25m у градском
подручју (за податке коришћен генерални план општине).
8.2.ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
На основу процене дужине дистрибутивне гасне мреже и мернорегулационе станице широке
потрошње, извршена је процена улагања у гасификацију општине Трстеник.
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Процена потребних средстава за гасификацију насеља Општине Трстеник дата је по врстама
објеката. Процена је дата у еурима и приказана је у табели.
Процена потребних инвестиционих улагања је извршена на основу цена из уговора које ЈП
"Србијагас" склопило за изградњу сличних објеката.
За мернорегулациону станицу подразумевају се машински, грађевински и електро радови.За
трошкове изградње МРС узета је вредност од 30 евра за 1Sm3/h протока гаса кроз МРС.
За дистрибутивне гасне мреже(ДГМ) и гасоводе средњег притиска између насеља
подразумевају се сви радови и материјал, са цевима, фитинзима, прелазима и укрштањима.
За основну цену радова, фитинга и помоћног материјала при изради ДГМ узета је вредност
од 29,8€/m, а као просечна цена материјала за израду ДГМ узета је вредност од 2€/m. За
гасоводе средњег и високог притиска за основну цену радова, фитинга, основног и помоћног
материјала узета је вредност од 20€/цол m.
За цену КГП и КМРС претпостављена је цена израде од 395€ по комаду.
Ставка остали трошкови подразумева трошкове решавања имовинско - правних односа,
набавку катастарских подлога, трошкове сагласности и уговора са власницима инсталација и
инфраструктурних објеката, надзора, техничког пријема, пројекта изведеног објекта,
осигурања градилишта, транспорта и осталих административних трошкова.
8.3. ГАСИФИКАЦИЈА
ВРЕДНОСТИ

ОПШТИНЕ

ТРСТЕНИК

-

ПРОЦЕНА

ИНВЕСТИЦИОНЕ

1.ТАБЕЛА 1Инвестициона вредност дистрибутивне гасоводне мреже (ДГМ)
ДГМ ЗА СВА
НАСЕЉА
ТРСТЕНИК I
(Себер и Југ)
УКУПНО:

БР.
ПРИКЉУЧАКА
6750

ДУЖИНА Д.Г.М. ЦЕНА (ЕУР/м)
(m)
450000
31,8

6.750

450.000

2.ТАБЕЛА 2 Инвестициона вредност Мерно регулационих станица (МРС)
МРС
ТРСТЕНИК
МЕДВЕЂА
ВЕЛИКА ДРЕНОВА

КАПАЦИТЕТ m3/h
4000
2000
2000

ЦЕНА €
120.000,00
60.000,00
60.000,00

УКУПНА ЦЕНА
Д.Г.М. У €
14.310.000,00

14.310.000,00
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30.000,00
60.000,00
60.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
615.000,00

3. Инвестициона вредностразводног челичноггасовода .............. 4.052.000,00€
ДН 100: 17900м x 4" x 20 €/"m = 1.432.000,00 €
ДН 150: 18500м x 6" x 20 €/"m = 2.220.000,00 €
ДН 200: 2500м x 8" x 20 €/"m = 400.000,00 €
4 Инвестициона вредност кућних гасних прикључака (КГП) ............2.666.250,00€
6.750 КГП X 395 еур/КГП =2.666.250,00€
5. Инвестициона вредност Пројектовања .....................................
488900м x 0,65 €/m = 317.785,00 €

317.785,00€

6. Инвестициона вредност oсталих трошкова .....................................200.000,00€
- Укупна инвестициона вредностгасификације општине Трстеник
(1+2+3+4+5+6) .................................................................................22.161.035,00 €
- Укупнаинвестициона вредност гасификације општине Трстеник
без прикључака
(1+2+3+5+6) .................................................................................... 19.494.785,00 €
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На основу члана 40.Статута општине
Трстеник („Сл.лист општине Трстеник”,број
7/08...5/13), на предлог Општинског већа
општине Трстеник,Скупштина општине
Трстеник на седници одржаној дана
15.03.2019.године,донела је

18.03.2019.год.

На основу члана 40. Статута општине
Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, бр.
7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на предлог
Општинског већа, Скупштина општине
Трстеник на одржаној 15.03.2019.године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е

ОДЛУКУ
Одавању сагласности за закључење Уговора
о пословно-техничкој сарадњи на
реализацији Програма снабдевања
природним гасом широке потрошње
територије општине Трстеник за фазну
реализацију

I – Даје се сагласност на Ребаланс
Програма пословања
ЈКСП „Комстан“
Трстеник за 2019.годину, који је усвојио
Надзорни одбор ЈКСП „Комстан“ Трстеник
Одлуком
бр.
1913/XXII-1
дана
11.03.2019.године.
II – Ово
Решење објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.

1.ДАЈЕ СЕ сагласност за закључење
Уговора о давању сагласности за закључење
Уговора о пословно-техничкој сарадњи на
реализацији Програма снабдевања природним
гасом широке потрошње територије општине
Трстеник за фазну реализацију.
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 осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Трстеник”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-27/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број:400-1/2019-01

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.
На основу члана 20. став 1. тачка 15.
Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник
РС'', бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016-др. Закон
и 47/2018) и члана 40. Статута општине
Трстеник
(„Службени
лист
Општине
Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и
5/13), на предлог Општинског већа,
Скупштина општине Трстеник, на седници
одржаној дана 15.03.2019.године, донела је

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп.
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И
КУћНИХ ЉУБИМАЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих
животиња и кућних љубимаца на територији
општине Трстеник (''Службени лист општине
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Трстеник'', број 3/2015 и 7/2015) у члану 18а.,
став 2. мења се и гласи:
''Изузетно, од одредбе става 1. тачка 3.
овог члана, удаљеност од суседног
стационираног пчелињака може бити мања,
ако се пчелари суседних стационираних
пчелињака о томе сагласе и дају писану
сагласност власнику, односно кориснику
земљишта на којој је постављен селећи
пчелињак.''
Члан 2.
У члану 46. став 1., речи:''од 25.000,00
динара до 1.000.000,00 динара'', замењују се
речима: ''од 50.000,00 динара до 1.000.000,00
динара''.
У ставу 2., речи:''од 5.000,00 динара
до 250.000,00 динара'', замењују се речима:
''од 10.000,00 динара до 500.000,00 динара''.
У ставу 3., речи:''од 2.500,00 динара до
75.000,00 динара'', замењују се речима: ''од
5.000,00 динара до 150.000,00 динара''.
Члан 3.
У члану 47. став 1., речи:''од 2.500,00
динара до 75.000,00 динара'', замењују се
речима: ''од 5.000,00 динара до 150.000,00
динара''.
После става 1. додаје се се нови став
2. који гласи:
Новчаном казном од 5.000,00 динара
до 150.000,00 динара казниће се власник,
односно корисник парцеле на којој је
постављен стационирани пчелињак супротно
члану 18а. став 2. ове Одлуке.
Члан 4.
У осталом делу Одлука о држању
домаћих животиња и кућних љубимаца на
територији
општине
Трстеник
остаје
непромењена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Трстеник''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-28/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ.

18.03.2019.год.
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На основу члана 29. став 1. тачка 11. 3акона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању у ванредним ситоацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018),и члана 40. Статута
општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“ бр. 7/2008, 10/2008, 5/2010,
6/2012, 1/2013 и 5/2013), Скуштина општине Трстеник, на предлог Штаба за ванредне
ситуације општине Трстеник, на седници одржаној дана 15.03 .2019. године, усвојила
је
П Л А Н
РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ
1.Прва седница Општинског штаба:
1.1. Разматрање и предлагање Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Општине
Трстеник за 2018. годину;
1.2. Разматрање Информације о стању извршених припрема за одбрану од града за
противградну сезону за 2019. годину;
1.3.Разматрање и усавајање Извештаја о стању и извршених превентивним и оперативним
мерама заштите од поплава на водама II реда као и стање изграђености годишњег
програма мера и радова на смањењу ризика од поплава;
1.4. Упознавање чланова Штаба за ванредне ситуације општине Трстеник са Закључцима
Републичког и Окружног штаба за ванредне ситуације;
1.5. Разматрање и давање предлога за усвајање Процене угрожености од елементарних
непогода и других несрећа на територији општине Трстеник.
РОК ОДРЖАВАЊА:Најкасније до 31. МАРТ 2019. године
2. Друга седница Општинског штаба:
2.1. Разматрање Анализе стања организације и спровођење превентивних и оперативни
мера заштите од пожара;
2.2. Разматрање Анализе стања и утицаја постојећих и потецијалних клизишта на
угроженост људи, инфрастуктуре, грађевинских, стамбених и других објекта;
2.3.Разматрање Анализе о здраственој исправности воде за пиће и капацитетима ЈКСП
„КОМСТАН“ Трстеник за снабдевање грађана водом за пиће у условима поремећаја
водоснабдевања;
2.4. Разматрање и усвајање Извештаја о стању исправности система за јавно узбуњивање
(алармних сирена) на територији општине Трстеник.
РОК ОДРЖАВАЊА:Најкасније до 30. ЈУЛ 2019. године

3.Трећа седница Општинског штаба:
3.1. Разматрање и усвајање Анализе достигнутог степена организованости и
оспособљености свих субјеката заштите и спасавања на територији општине Трстеник;
3.2. Разматрање информације о капацитетима и могућностима ОО Црвеног Крста за брзо
реаговање у ванредним ситуацијама (пружање хуманитарне помоћи);
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3.3. Разматрање Анализе достигнутог нивоа попуњености, опремљености и
оспособљености ПВСЈ Трстеник;
3.4.Разматрање и давање предлога за усвајање Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на територији општине Трстеник и
3.5. Разматрање Информације о стању спремности Јавних предузећа за одржавање путне
инфраструктуре на територији општине Трстеник за предстојећи зимски период 20192020. годину.
РОК ОДРЖАВАЊА:Најкасније до 30. ОКТОБАР 2019. године
4.Четврта седница Општинског штаба:
4.1. Разматрање Информације о стању и предузетим мерама и проблемима у области
заштите од неексплодираних убојних средстава;
4.2.Разматрање Извештаја о стању и употребљивости склоништа на територији општине
Трстеник;
4.3.Разматрање предлога Плана рада Штаба за ванредне ситуације за 2019.годину.
РОК ОДРЖАВАЊА:Најкасније до 31. ДЕЦЕМБАР 2019. године
Број: 021-8/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Герасим Атанасковић, дипл. инж. пољопривреде
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На основу чланова 19. став 1. тачка 3.
и 21. став 1. Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014др. и 108/2016) и члана 40. став 1. тачка 15.а
Статута општине Трстеник („Службени лист
општине Трстеник“, бр. 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
15.03.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ЈКСП „КОМСТАН“ ТРСТЕНИК

1. ПРЕНОСИ СЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА
ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник, матични
број: 07154780, ПИБ: 101306946, ул.
Живадина Апостоловића бр. 4. на
непокретностима у јавној својини
означеним као:
-

-

-

-

катастарска парцела број: 197, у
површини од 53812 m2, у КО
Прњавор,
уписана
у
листу
непокретности 346 КО Прњавор;
објекат
водопривреде
број
1,
површине у основи 75.m2, изграђеном
на катастарској парцели број: 197 у
КО Прњавор, уписан у листу
непокретности број: 346 КО Прњавор;
зграда водопривреде број 2, површине
у основи 100.m2, изграђена на
катастарској парцели број: 197 у КО
Прњавор,
уписана
у
листу
непокретности број: 346 КО Прњавор;
објекат електропривреде број 3,
површине у основи 20.m2, изграђеном
на катастарској парцели број: 197 у

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.03.2019.год.

КО Прњавор, уписан у листу
непокретности број: 346 КО Прњавор;
катастарска парцела број: 1154/3, у
површини од 1164.m2, у КО Чаири,
уписана у листу непокретности 639
КО Чаири;
објекат других делатности број 1,
површине у основи 13.m2, изграђеном
на катастарској парцели број: 1154/3 у
КО
Чаири,
уписан
у
листу
непокретности број: 639 КО Чаири;
катастарска парцела број: 2434, у
површини од 15867.m2, у КО
Трстеник,
уписана
у
листу
непокретности 4423 КО Трстеник;
гаража број 1, површине у основи
748.m2, изграђеној на катастарској
парцели број: 2434 у КО Трстеник,
уписана у листу непокретности број:
4423 КО Трстеник;
катастарска парцела број: 2943, у
површини од 4626.m2, у КО Трстеник,
уписана у листу непокретности 4423
КО Трстеник;
остале зграде-део број 1, површине у
основи
395.m2,
изграђеној
на
катастарској парцели број: 2943 у КО
Трстеник,
уписана
у
листу
непокретности
број:
4423
КО
Трстеник;
катастарска парцела број: 4051/2, у
површини од 1081.m2, у КО Трстеник,
уписана у листу непокретности 4423
КО Трстеник;
зграда пословних услуга број 1,
површине у основи 121.m2, изграђеној
на катастарској парцели број: 4051/2 у
КО Трстеник, уписана у листу
непокретности
број:
4423
КО
Трстеник;
катастарска парцела број: 4116, у
површини од 213.m2, у КО Трстеник,
уписана у листу непокретности 4423
КО Трстеник;
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зграда комуналних делатности број 2,
површине у основи 168.m2, изграђеној
на катастарској парцели број: 4116 у
КО Трстеник, уписана у листу
непокретности
број:
4423
КО
Трстеник;
катастарска парцела број: 4142/1, у
површини од 9756.m2, у КО Трстеник,
уписана у листу непокретности 4423
КО Трстеник;
зграда трговине број 1, површине у
основи
261.m2,
изграђеној
на
катастарској парцели број: 4142/1 у
КО Трстеник, уписана у лист
непокретности
број:
4423
КО
Трстеник;
зграда трговине број 3, површине у
основи
477.m2,
изграђеној
на
катастарској парцели број: 4142/1 у
КО Трстеник, уписана у листу
непокретности
број:
4423
КО
Трстеник;
зграда комуналних делатности број 4,
површине у основи 39.m2, изграђеној
на катастарској парцели број: 4142/1 у
КО Трстеник, уписана у листу
непокретности
број:
4423
КО
Трстеник;
објекат трговине број 5, површине у
основи 445.m2, изграђеном на
катастарској парцели број: 4142/1 у
КО Трстеник, уписана у листу
непокретности
број:
4423
КО
Трстеник;

2. Право
коришћења
на
непокретностима означеним у тачки 1.
ове Одлуке преноси се без накнаде,
ради обављања делатности ЈКСП
„КОМСТАН“ Трстеник, у складу са
актом о оснивању предузећа.
3. Право
коришћења
на
непокретностима у својини општине

18.03.2019.год.

Трстеник престаје у случају њиховог
отуђења из јавне својине општине
Трстеник,
на
основу
одлуке
надлежног органа, независно од воље
носиоца права коришћења на тим
непокретностима као и у другим
случајевима утврђеним законом.
4. На основу ове Одлуке извршиће се
упис
права
коришћења,
на
непокретностима означеним у тачки 1.
Ове Одлуке, у корист ЈКСП
„КОМСТАН“ Трстеник, у јавним
књигама 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
непокретностима
описаним 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: 022-13/2019-01
Председник СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл. инж. пољоп.
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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,
113/2017 и 95/2018), 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
15.03.2019.године, донела је

18.03.2019.год.

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:022-16/2019-01

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
НАРОДНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ
ТРСТЕНИК
1.ПРЕНОСИ
СЕ
ПРАВО
КОРИШЋЕЊА Народном Универзитету
Трстеник, ул.Кнегиње Милице 16, Трстеник,
ПИБ 101306456,
МБ 07155042,
на
непокретности
у јавној својини општине
Трстеник, уписанoj у:
- ЛН број 511 КО Трстеник, Зграда
културе-ДОМ КУЛТУРЕ, број 1, потес „Вука
Караџића 7“, површине у габариту 1711м2,
изграђенe на к.п.бр.2775 KO Трстеник.
2. Право коришћења на непокретности
из тачке 1. Ове Одлуке преноси се без
накнаде,
ради
обављања
делатности
Народном Универзитету 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 другим случајевима
утврђеним законом.
4. На основу ове Одлуке извршиће се
упис права коришћења
Народном
Универзитету 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

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

На основу члана 27.став 10. Закона
о јавној својини („Сл.гласник РС“,
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014,104/2016др.закон, 108/2016 , 113/2017 и
95/2018),чланa
2. став 4. Уредбе о
условима
прибављања
и
отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања
других
имовинских
права, као и поступцима јавног надметања
и
прикупљања
писмених
понуда
(„Сл.гласник РС“, бр.16/2018) и члана
40.Статута општине Трстеник (“Сл.лист
општине Трстеник“, бр.7/08...и 5/13), на
предлог Општинског већа општине
Трстеник,СкупштинаопштинеТрстеник,н
аседници одржаној 15.03.2019.године,
донелаје
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
I-Општина Трстеник покреће поступак
отуђења непокретности у јавној својини
путем јавног надметања, и то:
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-кат.парц.бр.5418 КО
Омашница,
потес „Варнице“, површине 26,18 ари,
уписана у ЛН број 176 КО Омашница
II-Катастарска парцела изтачке I ове
Одлуке отуђује се путем јавног надметања, на
основу акта којим је утврђена почетна цена
јавног надметања непокретности, а у складу
са Уредбом о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредно погодбом
и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања
и
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“, бр.16/2018).
III-Почетна цена јавног надметања за
катастарску парцелу из тачке I ове Одлуке је
3,50€по 1м2, што укупно за површину од
2618м2 износи 9.163,00 €.
- висина депозита износи 20%
одукупне вредности катастарске парцеле,
односно 1.832,60€ и исти се уплаћује у
динарској противвредности по средњем
званичном курсу НБС надан уплате на текући
рачун Општине Трстеник број
840841151843-84, по моделу 97 позив на број 80103.
-намена катастарске парцеле је
земљиште у грађевинском подручју.
IV-Задужује се Јавно предузеће за
уређивање
грађевинског
земљишта
„Трстеник“ да спроведе поступак јавног
надметања. Записник са предлогом о избору
најповољнијег понуђача ЈП за уређивање
грађевинског земљишта „Трстеник“,
ће
доставити Општинском већу које ће утврдити
предлог Одлуке о отуђењу непокретности у
јавној својини, за Скупштину општине
Трстеник.

18.03.2019.год.

V-Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општинеТрстеник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број:022-17/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ.

Наосновучлана 27.став 10. Закона о
јавнојсвојини
(„Сл.гласник
РС“,
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014,104/2016др.закон, 108/2016 , 113/2017 и
95/2018),чланa
2. став 4. Уредбе о
условима
прибављања
и
отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања
других
имовинских
права, као и поступцима јавног надметања
и
прикупљања
писмених
понуда
(„Сл.гласник РС“, бр.16/2018) и члана
40.Статута општине Трстеник (“Сл.лист
општине Трстеник“, бр.7/08...и 5/13), на
предлог Општинског већа општине
Трстеник, Скупштина општине Трстеник,
наседници одржаној 15.03.2019.године,
донелаје
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
I-Општина
Трстеник
покреће
поступак отуђења непокретности у јавној
својини путем јавног надметања, и то:
-кат.парц.бр.5419 КО Омашница,
потес „Варнице“, површине 1.70,39 ха,
уписана у ЛН број 1387 КО Омашница.

Страна 71.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

II-Катастарска парцела изтачке I ове
Одлуке отуђује се путем јавног надметања, на
основу акта којим је утврђена почетна цена
јавног надметања
непокретности, а у
складуса Уредбом о условима прибављања и
отуђења
непокретности
непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања
и
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“, бр.16/2018).
III-Почетна цена јавног надметања за
катастарску парцелу из тачке I ове Одлуке је
3,50€по 1м2, што укупно за површину од
17039м2износи 59.636,50 €.
- висина депозита износи 20%
одукупне вредности катастарске парцеле,
односно 11.927,30€ и исти се уплаћује у
динарској противвредности по средњем
званичном курсу НБС надан уплате на текући
рачун Општине Трстеник број
840841151843-84, по моделу 97 позив на број 80103.
-намена катастарске парцеле је
земљиште у грађевинском подручју.
IV-Задужује се Јавно предузеће за
уређивање
грађевинског
земљишта
„Трстеник“ да спроведе поступак јавног
надметања. Записник са предлогом о избору
најповољнијег понуђача ЈП за уређивање
грађевинског земљишта „Трстеник“,
ће
доставити Општинском већу које ће утврдити
предлог Одлуке о отуђењу непокретности у
јавној својини, за Скупштину општине
Трстеник.
V-Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општинеТрстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-18/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ.

18.03.2019.год.

Страна 72.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

На основу члана 27.став 10. и члана
31а Закона о јавној својини („Сл.гласник
РС“,
бр.72/2011,
88/2013,
105/2014,104/2016-др.закон,
108/2016,
113/2017 и 95/2018), чланa 2. став 4.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања
других
имовинских
права, као и поступцима јавног надметања
и
прикупљања
писмених
понуда
(„Сл.гласник РС“, бр.16/2018) и члана
40.Статута општине Трстеник (“Сл.лист
општине Трстеник“, бр.7/08...и 5/13), на
предлог Општинског већа општине
Трстеник, Скупштина општине Трстеник,
на седници одржаној 15.03.2019.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
I-Општина
Трстеник
понавља
поступак отуђења непокретности у јавној
својини путем јавног надметања, и то
пословног простора-локал бр 1. у изградњи, у
приземљу Угаоног објекта на Зеленој пијаци,
површине од 74,56м2, који се налази на
кат.парцели 4142/1 КО Трстеник.
II-Пословни простор из тачке I ове
Одлуке
отуђује
се
путем
јавног
надметања,умањен на 80% од почетне
процењене
вредности
непокретности,
утврђене на основу акта којим је утврђена
почетна
цена
јавног
надметања
непокретности, а у складу са чланом 31а
Закона о јавној својини и Уредбом о
условима
прибављања
и
отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања

18.03.2019.год.

искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања
и
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“, бр.16/2018).
III-Почетна цена јавног надметања, у
поновљеном поступку, за пословни простор
из тачке I ове Одлуке је 1240,00€ по 1м2, што
укупно за површину од 74,56м2 износи
92.454,40 €.
- висина депозита износи 20% од
укупне вредности предметног пословног
простора-локала, односно 18.490,88€ и исти
се уплаћује у динарској противвредности по
средњем званичном курсу НБС на дан уплате
на текући рачун Општине Трстеник број 840841151843-84, по моделу 97 позив на број 80103.
-намена локала је пословна делатност.
IV-Задужује се Јавно предузеће за
уређивање
грађевинског
земљишта
„Трстеник“ да спроведе поступак јавног
надметања. Записник са предлогом о избору
најповољнијег понуђача ЈП за уређивање
грађевинског земљишта „Трстеник“,
ће
доставити Општинском већу које ће утврдити
предлог Одлуке о отуђењу непокретности у
јавној својини, за Скупштину општине
Трстеник.
V-Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-19/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ.

Страна 73.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

На основу члана 27.став 10. и
члана 31а Закона о јавној својини
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013,
105/2014,104/2016-др.закон,
108/2016,
113/2017 и 95/2018), чланa 2. став 4.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања
других
имовинских
права, као и поступцима јавног надметања
и
прикупљања
писмених
понуда
(„Сл.гласник РС“, бр.16/2018) и члана
40.Статута општине Трстеник (“Сл.лист
општине Трстеник“, бр.7/08...и 5/13), на
предлог Општинског већа општине
Трстеник, Скупштина општине Трстеник,
на седници одржаној 15.03.2019.године,
донела је
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
У ПОНОВЉЕНОМ
ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
I-Општина
Трстеник
понавља
поступак отуђења непокретности у јавној
својини путем јавног надметања, и то
пословног простора-локал бр. 2. у изградњи,
у приземљу Угаоног објекта на Зеленој
пијаци, површине од 51,56м2, који се налази
на кат.парцели 4142/1 КО Трстеник.
II-Пословни простор из тачке I ове
Одлуке отуђује се путем јавног надметања,
умањен на 80% од почетне процењене
вредности непокретности, утврђене
на
основу акта којим је утврђена почетна цена
јавног надметања непокретности, а у складу
са чланом 31а Закона о јавној својини и
Уредбом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања других имовинских права,

18.03.2019.год.

као и поступцима јавног надметања
и
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“, бр.16/2018).
III-Почетна цена јавног надметања, у
поновљеном поступку, за пословни простор
из тачке I ове Одлуке је 1240,00€ по 1м2, што
укупно за површину од 51,56м2 износи
63.934,40 €.
- висина депозита износи 20% од
укупне вредности предметног пословног
простора-локала, односно 12.786,88€ и исти
се уплаћује у динарској противвредности по
средњем званичном курсу НБС на дан уплате
на текући рачун Општине Трстеник број 840841151843-84, по моделу 97 позив на број 80103.
-намена локала је пословна делатност.
IV-Задужује се Јавно предузеће за
уређивање
грађевинског
земљишта
„Трстеник“ да спроведе поступак јавног
надметања. Записник са предлогом о избору
најповољнијег понуђача ЈП за уређивање
грађевинског земљишта „Трстеник“,
ће
доставити Општинском већу које ће утврдити
предлог Одлуке о отуђењу непокретности у
јавној својини, за Скупштину општине
Трстеник.
V-Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-20/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ.

Страна 74.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

На основу члана 27.став 10. и члана
31а Закона о јавној својини („Сл.гласник
РС“,
бр.72/2011,
88/2013,
105/2014,104/2016-др.закон,
108/2016,
113/2017 и 95/2018),чланa 2. став 4.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања
других
имовинских
права, као и поступцима јавног надметања
и
прикупљања
писмених
понуда
(„Сл.гласник РС“, бр.16/2018) и члана
40.Статута општине Трстеник (“Сл.лист
општине Трстеник“, бр.7/08...и 5/13), на
предлог Општинског већа општине
Трстеник, Скупштина општине Трстеник,
на седници одржаној 15.03.2019.године,
донелаје
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
У ПОНОВЉЕНОМ
ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
I-Општина
Трстеник
понавља
поступак отуђења непокретности у јавној
својини путем јавног надметања, и то
пословног простора-локал бр.3. у изградњи, у
приземљу Угаоног објекта на Зеленој пијаци,
површине од 48,00м2, који се налази на
кат.парцели 4142/1 КО Трстеник.
II-Пословни простор из тачке I ове
Одлуке отуђује се путем јавног надметања,
умањен на 80% од почетне процењене
вредности непокретности, утврђене на
основу акта којим је утврђена почетна цена
јавног надметања непокретности, а у складу
са чланом 31а Закона о јавној својини и
Уредбом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања
и

18.03.2019.год.

прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“, бр.16/2018).
III-Почетна цена јавног надметања, у
поновљеном поступку, за пословни простор
из тачке I ове Одлуке је 1240,00€ по 1м2, што
укупно за површину од 48,00м2 износи
59.520,00 €.
- висина депозита износи 20% од
укупне вредности предметног локала,
односно 11.904,00€ и исти се уплаћује у
динарској противвредности по средњем
званичном курсу НБС на дан уплате на текући
рачун Општине Трстеник број
840841151843-84, по моделу 97 позив на број 80103.
-намена локала је пословна делатност
IV-Задужује се Јавно предузеће за
уређивање
грађевинског
земљишта
„Трстеник“ да спроведе поступак јавног
надметања. Записник са предлогом о избору
најповољнијег понуђача ЈП за уређивање
грађевинског земљишта „Трстеник“,
ће
доставити Општинском већу које ће утврдити
предлог Одлуке о отуђењу непокретности у
јавној својини, за Скупштину општине
Трстеник.
V-Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Трстеник“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-21/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ.

Страна 75.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

На основу члана 27.став 10.
и
члана
31а Закона о јавној својини
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013,
105/2014,104/2016-др.закон,
108/2016,
113/2017 и 95/2018), члана 2. став 4.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања
других
имовинских
права, као и поступцима јавног надметања
и
прикупљања
писмених
понуда
(„Сл.гласник РС“, бр.16/2018) и члана
40.Статута општине Трстеник (“Сл.лист
општине Трстеник“, бр.7/08...и 5/13), на
предлог Општинског већа општине
Трстеник, Скупштина општине Трстеник,
на седници одржаној 15.03.2019.године,
донелаје
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
У ПОНОВЉЕНОМ
ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
I-Општина
Трстеник
понавља
поступак отуђења непокретности у јавној
својини путем јавног надметања, и то
пословног простора-локал бр.4. у изградњи,
на спрату Угаоног објекта на Зеленој пијаци,
површине од 218,74м2, који се налази на
кат.парцели 4142/1 КО Трстеник.
II-Пословни простор из тачке I ове
Одлуке отуђује се путем јавног надметања,
умањен на 80% од почетне процењене
вредности непокретности, утврђене
на
основу акта којим је утврђена почетна цена
јавног надметања непокретности, а у складу
са чланом 31а Закона о јавној својини и
Уредбом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања
и
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прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“, бр.16/2018).
III-Почетна цена јавног надметања, у
поновљеном поступку, за пословни простор
из тачке I ове Одлуке је 840,00€ по 1м2, што
укупно за површину од 218,74м2 износи
183.741,60 €.
- висина депозита износи 20% од
укупне вредности предметног локала,
односно 36.748,32€ и исти се уплаћује у
динарској противвредности по средњем
званичном курсу НБС на дан уплате на текући
рачун Општине Трстеник број
840841151843-84, по моделу 97 позив на број 80103.
-намена локала је пословна делатност.
IV-Задужује се Јавно предузеће за
уређивање
грађевинског
земљишта
„Трстеник“ да спроведе поступак јавног
надметања. Записник са предлогом о избору
најповољнијег понуђача ЈП за уређивање
грађевинског земљишта „Трстеник“,
ће
доставити Општинском већу које ће утврдити
предлог Одлуке о отуђењу непокретности у
јавној својини, за Скупштину општине
Трстеник.
V-Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-22/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ.

Страна 76.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

На основу члана 18. став 5, члана
22. и 27. став. 10 Закона о јавној својини
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013,
105/2014-др. 108/2016, измене 113/2017 и
95/2018), и члана 40. став 1. тачка 15 а
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 15.03.2019.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СТРАГАРИ

1.ПРЕНОСИ
СЕ
ПРАВО
КОРИШЋЕЊА
Месној заједници
Страгари, на непокретности
у јавној
својини општине Трстеник, уписаној у:
- ЛН број 634 КО Страгари, и то на згради
Пољопривреде, Страгари 89, у површини
од 370м2, изграђене на катастарској
парцели број 1012/2 КО Страгари.
2.
Право
коришћења
на
непокретности из тачке 1. Ове Одлуке
преноси се без накнаде, ради обављања
делатности МЗ Страгари, у складу са
актом о оснивању ове Месне заједнице.
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 другим случајевима
утврђеним законом.
4. На основу ове Одлуке извршиће
се упис права коришћења МЗ Страгари,
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
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коришћења на непокретности
описаној у тачки 1. ове Одлуке.

ближе

6.Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-23/201901
ПРЕДСЕДНИК СО-е
Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп.

Страна 77.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
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На основу члана 100. став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 и 83/2018), члана 40. став 1. тачка 15а Статута општине Трстеник
(''Службени лист општине Трстеник, број 7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), и члана
30.став.1.тачка 3. и члана 37.Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл.лист општине
Трстеник“, број 6/2017), на предлог Општинског већа општине Трстеник, Скупштина
општине Трстеник дана 15.03.2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом

1. Анђелковић Радомиру из Риђевштице, ОТУЂУЈЕ СЕ (продаје) грађевинско
земљиште у јавној својини општине Трстеник непосредном погодбом, ради озакоњења
објекта, и то:
- део кат.парц.бр. 4626 КО Риђевштица, потес Пуношевићи, у површини од 47м2,
која је уписана у Листу непокретности бр.120 KO Риђевштица, у укупној површини од
5517м2, као јавна својина Општине Трстеник, уз накнаду, у износу од 47 еура, с тим што
се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
- На катастарској парцели број 4626 КО Риђевштица налази се објекат- помоћна
зграда, површине 47м2, обележено следећим координатним тачкама:
Број тачке
Т
15-145-376
15-145-377
1
2
3
4
5
6

координате
Y
7504646.570
7504645.100
7504648.230
7504645.130
7504644.570
7504642.110
7504642.960
7504644.520

X
4818537.080
4818552.800
4818535.140
4818534.620
4818538.390
4818555.120
4818555.250
4818555.480

2. Наведени новчани износ Анђелковић Радомир, се обавезује да плати Општини
Трстеник, у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке
Србије на дан уплате, на текући рачун Општине Трстеник број: 840-841151843-84, по
моделу 97 позив на број 80-103, једнократно, у року од 8 дана, од дана закључења уговора
о отуђењу непокретности.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
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3. Анђелковић Радомир се обавезује да са Општином Трстеник закључи Уговор о
отуђењу, у року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се, да је одустaо
од захтева, да му се наведено земљиште отуђи и ово решење ће се поништити.
4. Овлашћује се председник општине Трстеник, да у име и за рачун Општине,
закључи Уговор о отуђењу непокретности, под условима наведеним у тачки 1., 2. и 3.овог
Решења.
5. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа општине Трстеник.
6. Решење је коначно у управном поступку.
7. Решење објавити у ''Службеном листу општине Трстеник''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 350-26/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
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На основу члана 40.Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник”,број
7/08....5/13),Закључака
Владе Републике Србије 05 број 023-8267/2016-1 од 11.октобра
2016.годинеи 05 број 023-8375/2017 од 31.августа 2017.године и ЗаписникаРепублике Србије
Министарства финансија-Пореска управа-Центар за велике пореске обвезнике Београд број ЦВП433-12-2423/2018-К6013 од 09.10.2018.године,на предлог Општинског већа општине
Трстеник,Скупштина општине Трстеник на седници одржаној дана 15.03. 2019.године, доноси

ОДЛУКУ

I-Општина Трстеник је сагласна да се потраживање према субјекту приватизације
Предузећу
за
производњу
гумарских
и
хемијских
производа
„TRAYAL
KORPORACIJA”a.d.Крушевац,по основу уступљеног јавног прихода,порез на зараде, у износу од
34.344,97 динара,утврђеног Записником Министарсва финансија-Пореска управа-Центар за велике
пореске обвезнике Београд број ЦВП-433-12-2423/2018-К6013 од 09.10.2018.године, конвертују у
удео општине Трстеник у капитал Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа
„TRAYAL KORPORACIJA”a.d.Крушевац.

II-Одлука ступа на снагу даном доношења у биће објављена у „Службеном листу општине
Трстеник”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број:022-24 /2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инж.пољопривреде
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

На основу члана 40.Статута општине
Трстеник („Сл.лист општине Трстеник”,број
7/08...5/13), на предлог Општинског већа
општине Трстеник,Скупштина општине
Трстеник на седници одржаној дана
15.03.2019.године,донела је
ОДЛУКУ
одавању сагласности за закључење Уговора о
пословно-техничкој сарадњи на реализацији
Програма снабдевања природним гасом
широке потрошње територије општине
Трстеник за фазну реализацију

18.03.2019.год.

На основу члана 41. Закона о
запошаваљу и осигурању за случај
незапослености („Сл.гл.РС“, бр.36/2009,
88/2010,38/2015,113/2017
и
113/2017-др
Закон“) , члана 20. став 1. тачка 9. Закона о
локалној
самоуправи
(„Сл.гласник
РС“,бр.129/2007,83/2014-др.Закон,101/2016др. Закон и 47/2018) и члана 40. Статута
општине Трстеник („Сл. лист општине
Трстеник“ бр. 7/08,10/08,3/10,6/12,1/13 и
5/13), на предлог Општинског већа,
Скупштина општина Трстеник на седници
одржаној 15.03.2019. године, донела је

1.ДАЈЕ СЕ сагласност за закључење
Уговора о давању сагласности за закључење
Уговора о пословно-техничкој сарадњи на
реализацији Програма снабдевања природним
гасом широке потрошње територије општине
Трстеник за фазну реализацију.

ОДЛУКУ
о усвајању Локалног Акционог плана
запошљавања у општини Трстеник за
2019.годину

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 осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Трстеник”.

I - Усваја се Локални Акциони план
запошљавања у општини Трстеник за
2019.годину.
Саставни део ове Одлуке је Локални
Акциони план запошљавања у општини
Трстеник за 2019.годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-27/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп.

II Ову Одлуку објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

III - Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022- 11/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е
Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ.

Страна 81.
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На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник
РС“ број 36/2009, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 – др.закон), члана 40. Статута општине Трстеник
(„Сл. лист општине Трстеник“ бр. 7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13) и Мишљења Локалног савета
за запошљавање општине Трстеник од 06.02.2019. године, на предлог Општинског већа општине
Трстеник, Скупштина општине Трстеник, на седници одржаној дана 15.03.2019.године, донела је

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНE ТРСТЕНИК
ЗА 2019. ГОДИНУ

1. УВОД
Локални акциони план запошљавања општине Трстеник за 2019. годину (у даљем тексту ЛАПЗ)
представља обједињени преглед циљева и приоритета локалне политике запошљавања чије је
остваривање условљено реализацијом програма и мера активне политике запошљавања.
Активности чија је реализација планирана за 2019. годину представљају наставак процеса започетих
у претходном периоду и усмерене су ка достизању општег циља политике запошљавања утврђеног
Националном стратегијомзапошљавања за период 2011-2020. године (Сл. Гласник РС“, број 37/11),
који се односи на успостављање ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста запослености у
Републици Србији до краја 2020. године, уз усаглашавање са Стратегијом одрживог развоја општине
Трстеник 2010-2020 година , ревизијом Стратегије одрживог развоја општине Трстеник 2015-2020.
година.
ЛАПЗ општине Трстеник за 2019. годину је кључни инструмент локалне политике
запошљавања који треба да послужи да се боље и детаљније сагледају проблеми, потребе и
могућности локалног тржишта рада и да се припреми одговарајући сет мера подршке. Реч је о
документу којим се дају одговори на питања : какво је стање на тржишту рада, какве су перспективе,
које су мере на располагању? Овим документом утврђени су програми и мере политике
запошљавања који ће се реализовати у току 2019. године на територији општине Трстеник.
У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник
РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15, 113/17, 113/17 – др.закон) јединица локалне самоуправе може, уз
претходно прибављано мишљење надлежног савета за запошљавање, усвојити локалниакциони
план запошљавања (у даљем тексту: ЛАПЗ). Акциони план запошљавања представља обједињени
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годишњи преглед програма или мера активне политике запошљавања на локалном нивоу (ако
одговара на идентификовано стање, потребе и могућности локалног тржишта рада) и интегрални је
део политике локалног 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 ибуџетајединице 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,који чине представници локалне самоуправе, националне службе за
запошљавање,удружења привредника иопштинског самосталног синдиката, 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.
2. АНАЛИЗА СТАЊА У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК
2.1. Профил заједнице
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
живи 42.996 становника претежно српске националности. Град Трстеник, административни,
културни и привредни центар општине налази се на десној обали Западне Мораве на 172 м
надморске висине и 43°северне географске ширине. 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.
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, на траси будућег ауто пута-Моравски коридор који ће спојити ова два важна путна
правца. Трстеник је удаљен 15 км од Врњачке Бање, лидера у бањском туризму и 90 км од
Копаоника, најпознатијег домаћег скијашког центра.
Плодно пољопривредно земљиште чини 282 км2, а површина под листопадним и
четинарским шумама је 106 км2.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.
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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.
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 Е763. Локални путеви у дужини од 168 км повезују насељена места у општини, а некатегорисни, тзв.
„летњи путеви“ су унутар насељених места.
Железничка пруга у дужини од 20 км пролази кроз општину Трстеник и повезује два важна
железничка правца Београд-Солун и Београд-Бар.
На периферији Трстеника је спортски аеродром.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.
2.2.Друштвено-економски приказ
2.2.1. Становништво
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 96
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 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.
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.
Према статистичким подацима Републичког завода за статистику из 2017.године од укупног
броја радно активног становништва (15-64 године – 25.178), 8.969 је запослено са стопом
запослености од 27,99% и 4.308 незапослених од којих многи први пут траже посао. Индивидуалних
пољопривредних произвођача је 6.394. Социо-економску ситуацију у општини одликује и велики
број број пензионера - 10.609.
Број корисника новчане надокнаде за социјално угрожене је 265 породица или 630 лица у 2018.
години. Трендови имају негативан смер.
2.2.2. Економска ситуација (привреда и индустрија)
Према степену развијеносту локалних самоуправа, општина Трстеник сврстана је у трећу групу
градова и општина чији је степен развијености у распону од 60% do 80% републичког просека.
На дан 30.06.2018. године, своју делатност на територији општине Трстеник обавља укупно
1.561 привредни субјекат, од чега 369 привредних друштава и 1.192 предузетничке радње.
Приметан је тренд повећања.
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Табела 1. Привредна друштва
Година
2015.
2016.
362
361
Активна
12
25
Новооснована
9
14
Брисана/Угашена
Извор података: Регистар привредних субјеката АПР
Табела 2. Предузетници
Година
2015.
2016.
1.108
1.161
Активна
173
187
Новооснована
167
133
Брисана/Угашена
Извор података: Регистар привредних субјеката АПР

18.03.2019.год.

2017.

2018.
359
14
10

2017.

369
14
7

2018.
1.181
158
137

1.192
90
77

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. Од јануара 2016.године део ИХП “Прва Петолетка”
је приватизован. Тренутно у новооснованом друштву 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.
У општини Трстеник је у 2018.години реализован инвестициони пројекат Амфенол групе,
отворена је фабрика за производњу електричне и електронске опреме за моторна возила која
тренутно запошљава око 150 лица са тенденцијом увећања броја запослених.
2.2.3. Пољопривреда
Плодно земљиште, повољна клима и дуга традиција у пољопривредној производњи учинили су
да пољопривреда представља значајан сегмент укупне привредне активности општине Трстеник.
Од укупног броја становника општине Трстеник, више од половине (27.637) живи у сеоској
средини и на неки начин је везан за пољопривреду. Пољопривредне површине простиру се на 28.242
ha, што чини 63,1% укупне територије општине Трстеник. Обрадиво пољопривредно земљиште
заузима 16.586 ha. У структури пољопривредних површина доминирају оранице и баште са
10.175ha, затим следе ливаде и пашњаци са 2.441ha, виногради са 2.199 ha, воњаци са 1.264ha и
остали засади.
Проблем за пољопривреду представља одлазак младих са села и демографско пражњење
рубних подручја општине. Број регистрованих пољопривредних газдинстава у 2018. години је 6.543,
од чега је 3.879 регистрованих.У општини Трстеник гаји се поврће на отвореном и у пластеницима,
јагодичасто воће, цвеће и 90% производње лозно-садног материјала у РС. 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.
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3. 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.
Стање на тржишту рада карактеришу: неповољна старосна и квалификациона структура
незапослених, непоседовање одговарајућих знања и вештина и радног искуства незапослених лица,
велико учешће жена у укупној незапослености, велики број незапослених који припадају теже
запошљивим категоријама.
3.1. Тржиште рада – Регионални аспект индикатора тржишта рада
Статистика тржишта рада омогућава сагледавање укључености појединаца, домаћинстава и
предузећа на тржишту рада, како у краткорочном тако и у структурном погледу. Осим са аспекта
економске активности (продуктивност, трошкови рада, висина зараде...), статистика тржишта рада
је важна и за сагледавање социоеконосмких питања, попут незапослености, структуре зарада према
карактеристикама запослених, социјалне неједнакости (нпр. платни јаз између жена и мушкараца),
усклађености професионалног и породичног живота, итд.
У односу на II квартал 2017. године, на нивоу укупне популације није дошло до статистички
значајне промене у броју запослених и незапослених, што се не може рећи и за регионални ниво. У
Београдском региону и Региону Војводине је у наведеном периоду дошло до раста запослености (за
28.200 и 6.700 респективно) уз истовремено смањење незапослености, док је ситуација била потпуно
другачија у преостала два региона – Региону Јужне и Источне Србије и Региону Шумадије и Западне
Србије, где је у истом периоду запосленост опала, а незапосленост порасла. У II кварталу 2018.
године највећа стопа активности била је у Београдском региону (57,2%) и у Региону Шумадије и
Западне Србије (56,2%). У Региону Јужне и Источне Србије ова стопа износила је 53,7%, док је
најнижу вредност имала у Региону Војводине (53,5%). У II кварталу 2018. године највећа стопа
запослености била је у Београдском региону (51,5%) и у Региону Шумадије и Западне Србије
(49,1%). У Региону Војводине ова стопа износила је 48,1%, а најнижу вредност имала је у Региону
Јужне и Источне Србије (45,3%). Стопа незапослености је била највећа у Региону Јужне и Источне
Србије (15,6%). У Региону Шумадије и Западне Србије она је износила 12,6%, а у Београдском
региону 10,1%. Стопа незапослености забележила је најмању вредност у Региону Војводине (10,0%).

3.2. Запосленост (карактеристике запослености и кретање запослености)
За праћење запослености на локалном нивоу коришћени су подаци о регистрованој
запослености из 2017. године, као и подаци о запослености из публикације РЗС „Општине и региони
у Републици Србији 2018“ који обрађују податке из 2017. године. Анкета о радној снази не даје
релевантне податке на локалном нивоу, а регистрована запосленост не даје целовиту слику јер не
обухвата неформалну запосленост.
3.2.1. Регистрована запосленост
Према подацима Републичког завода за статистику и Централног регистра обавезног социјалног
осигурања, општина Трстеник има укупно 8.953 регистрованих запослених лица (годишњи просек
2017. године).
Табела 3. Регистрована запосленост на нивоу републике, округа, општине, годишњи
просек
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Година
2014.
2015.
2016.
1.697.686
1.989.617
2.009.785
Република
Србија
42.714
54.359
53.922
Расински округ
8.064
9.546
8.701
Општина
Трстеник
Извор података: Републики завод за статистику
3.2.2. Регистрована запосленост по секторима делатности и структура

2017.
2.062.588
55.254
8.953

Према подацима Републичког завода за статистику, највећи број регистрованих запослених, од
укупног броја регистрованих запослених је у прерађивачкој индустрији (3.133), а значајан број
регистрованих запослених је у сектору трговине (1.197).
Табела 4. Регистрована запосленост по секторима и структура, Годишњи просек 2017.
године
Удео
Број
Сектор делатности
Р.бр.
запослених
%
1

Пољопривреда, шумарство и рибарство

2

Рударство

3

Прерађивачка индустрија

4

196

2,20

2

0,00

3.133

35,00

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

109

1,20

5

Снабдевање водом и управљање отпадним водама

189

2,10

6

Грађевинарство

90

1,10

7

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

1.197

13,40

8

Саобраћај и складиштење

272

3,00

9

Услуге смештаја и исхране

275

3,10

10

Информисање и комуникација

80

0,90

11

Финансијске делатности и делатност осигурања

68

0,80

12

Пословање некретнинама

1

0,00

13

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

219

2,40

14

Административне и помоћне услужне делатности

72

0,80

15

Државна управа и обавезно социјално осигурање

254

2,80

16

Образовање

688

7,70

17

Здравствена и социјална заштита

368

4,10

18

Уметност, забава и рекреација

74

0,80

19

Остале услужне делатности

218

2,40

7.506

83,80

20

Укупно запослени у правним лицима
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(привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге
организације)
Приватни предузетници (лица која самостално обављају
делатност) и запослени код њих
Регистровани индивидуални пољопривредници
Укупно регистровани запослени
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2.012
1.447

16,20

8.953

100%

Извор података: Републики завод за статистику
3.3. 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 јенезапослено лице или запослено које тражи промену запослења
(Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености, „Службени гласник РС“, бр. 71/03).
3.3.1. 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 2018.године, карактеристике тржишта рада су се незнатно промениле и
кренуле у позитивном смеру.Према евиденцији Националне службе за запошљавање на дан
30.новембар 2018. годинебило је 4.308незапослених лица, што је за 414 лица мање у односу на исти
период претходне године (4.722 лица). Међутим, још увек постоје поражавајући показатељи у
смислу високе незапослености, лошегстања у приватном сектору и ниске мобилности радне снаге.

Табела 5. Незапосленост по годинама
година
година
Општина Трстеник
2014.
2015.
4.977
4.929
Незапослени – укупно
Извор података: Национална служба за запошљавање

новембар
2016.
5.169

новембар новембар
2017.
2018.
4.722
4.308

3.3.2. Старосна и полна структура
Старосна структура незапослених лица, у II кварталу 2018. године показује да највеће учешће у
структури незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица од35-44 године (1.130),
а затим лица од 25-34 године (955).

Страна 88.

Број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

18.03.2019.год.

Табела 6: Незапослена лица према полу и годинама старости (новембар 2018. године)
Незапослена лица
Године старости
Укупно
Жене
15-19
72
29
20-24
305
181
25-29
438
264
30-34
517
280
35-39
555
332
40-44
575
320
45-49
566
344
50-54
531
317
55-59
482
267
60-64
267
67
Укупно
4.308
2.401
Извор података: Национална служба за запошљавање
Незапосленост жена у општини Трстеник и даље је израженија од незапослености мушкараца.
Од укупно 4.308 незапослених лица , 2.401 су жене, што процентуално гледано износи 55,73% .
Табела 7: Структура незапослених према полу (новембар 2018. године)

Незапослени – укупно

Општина
Трстеник

Удео у Расинском
округу (%)

4.308
2.401
55,73
1.907
44,27

19,81
19,75
/
19,88
/

Број
%
Број
Незапослени – мушкарци
%
Извор података: Национална служба за запошљавање
Табела 8: Број и полна структура незапослених у општини Трстеник, по годинама
Година
Година Новембар Новембар Новембар
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
4.977
4.929
5.169
4.722
4.308
Незапослени – укупно
2.542
2.602
2.718
2.565
2.401
Незапослени – жене
2.435
2.327
2.451
2.157
1.907
Незапослени - мушкарци
Извор података: Национална служба за запошљавање
Незапослени – жене

3.3.3. Структура према дужини чекања на запослење
У периоду од 2015.до 2018. 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.
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Табела 9: Дугорочна незапосленост у општини Трстеник, по годинама
Година
Новембар
Новембар
Незапосленост
2015.
2016.
2017.
Укупан број незапослених лица

4.929

Број незапослених
1.171
младих 15-30 године
Број незапослених старијих од 50
1.205
година
Број дугорочно незапослених
3.694
(преко 12 месеци)
Учешће – удео дугорочно
74,94%
незапослених
Извор података: Национална служба за запошљавање

Новембар
2018.

5.169

4.722

4.308

1.160

985

815

1.375

1.309

1.280

3.706

3.701

3.135

71,70%

78,38%

72,77%

Поред позитивних помака учешће дугорочне незапосленостии даље представља велики
проблем. Према подацима стопа дугорочне незапослености у новембру 2018. годинесмањена је за
5,61 процентна поена у односу на новембар 2017. године.
Табела 10: Стопа дугорочне незапослености у општини Трстеник, по годинама
Година
Новембар
Новембар
2015.
2016.
2017.
Укупно незапослени
Учешће-удео
незапослених младих
15-30 година

Новембар
2018.

4.854

5.169

4.722

4.308

23,76%

22.44%

20,86%

18,92%

27,72%

29,71%

78,38%

72,77%

Учешће –удео
24,45%
26,60%
незапослених старијих
од 50 година
Учешће-удео дугорочно
74,94%
71,70%
незапослених
Извор података: Национална служба за запошљавање

3.3.4.Структура према степену стручне спреме и полна структура незапослених лица:
Структура незапослених лица из новембра 2018.године показује да од укупног броја
незапослених, број незапослених лица са високим и средњим образовањем је 3.301, док је број лица
без школе и нижег образовног нивоа 1.007. Међу незапосленима, најбројнија су лица са средњим
образовањем.
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Табела 11: Незапосленост према степену стручне спреме у општини Трстеник, новембар
2018.г.
Број
незапослених

Степен стручне спреме

I
II
III
IV
V
Укупно
916
91
1246
1351
78
Жене
505
46
591
863
17
Извор података: Национална служба за запошљавање

VI-1
173
104

VI-2
159
102

VII-1
291
172

VII-2
2
1

VIII
1
0

3.3.5. 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.
Табела 12: Незапосленост жена у општини Трстеник
Незапосленост Година
Година
Година
Година
жена
2012.
2013.
2014.
2015.
Укупно
5.105
5.172
4.968
4.854
незапослени
Од тога жене

50,87%

51,33%

51,13%

52,88%

Новембар
2016.

Новембар Новембар
2017.
2018.

5.169

4.722

4.308

52,58%

54,32%

55,73%

Извор података: Национална служба за запошљавање
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 (75 лица), недостаје
адекватно образовање како би успешно учествовали на тржишту рада.
Категорије теже запошљивих лица су:млади до 30 година старости (који су имали/имају статус
детета без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља, а које су
утврђене у складу и потребама локалног тржишта), старији од 50 година, радно способни корисници
новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослена лица(на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно
незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), незапослени без квалификација или
нискоквалификовани, вишак запослених, особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица.
3.3.6. 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
периоду.
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4. 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:
1) Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада,
2) Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и подршку
регионалној и локалној политици запошљавања,
3) 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, 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.
5. ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Одлуком о буџету општине Трстеник за 2019.годину ("Сл.лист општине Трстеник" број 08/18)
опредељено је 6.000.000,00 динара за спровођење Локалног акционог плана запошљавања за 2019.
годину и то за следеће програме и мере:





Програм стручне праксе;
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих;
Субвенција за самозапошљавање;
Програм јавних радова;

 Програм стручне праксе
Овај програм подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је стечено
одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања
услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно правилником предвиђено као
посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање средњим
образовањем и реализује се без заснивања радног односа.
Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, док се највише до 30%
укупно планираних у овај програм може ангажовати у јавном сектору и то искључиво у области
здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа.
Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а НСЗ финансира програм најдуже
до 12 месеци.
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За реализацију програма „Стручна пракса“, општина Трстеник у 2019. години планира да
издвоји 1.500.000 РСД.
 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.
Лица која припадају овој категорији су:
1. Млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у
домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама;
2. Старији од 50 година који имају статус вишка запослених;
3. Роми;
4. Особе са инвалидитетом;
5. Радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
6. Дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која
траже посао дуже од 18 месеци);
7. Жртве породичног насиља, а које су утврђене у складу и потребама локалног тржишта.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у
2019.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
РСД по кориснику.
Наведени износ субвенције се увећава за 20% тако да износи 240.000 РСД по кориснику за
запошљавање следећих категорија теже запошљивих лица:
1. Особе са инвалидитетом;
2. Радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
3. Млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама;
4. Жртве породичног насиља.
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.
За реализацију програма „Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих“, општина Трстеник у 2019. години планира да издвоји 1.500.000 РСД.
 Субвенција за самозапошљавање
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за
самозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљава састоји се од
информативних и савтодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и подршке у првој
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години пословања која се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке у НСЗ,
регионалним развојним агенцијама и др.
Средства за самозапошљавање у 2019. години одобравају се незапосленом лицу у виду
субвенције, у једнократном износу од 200.000 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге,
или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива
у њему радни однос.
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 220.000 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 240.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни
однос.
Реализација програма прати се 12 месеци.
Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се, ради самозапошљавања,
исплатити новчана накнада у једнократном износу без доприноса за обавезно социјално осигурање.
За реализацију програма „Субвенција за самозапошљавање“, општина Трстеник у 2019. години
планира да издвоји 1.500.000 РСД.
 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, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
У програм јавних радова радно се ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.
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 22.000 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 и која обухвата и
трошкове доласка и одласка са рада);
2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (максимално до 2.000 динара по
лицу,једнократно, у зависности од трајања јавног рада);
3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000 динара по ангажованом лицу које је
завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености послова може организовати по
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интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму образовне установе. По
завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.
У 2019.години организоваће се јавни радови у области социјалне заштите и хуманитарнограда,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.
За особе са инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим делатностима, укључујући
и област културе. На јавним радовима се радно ангажује најмање 3 (три) незапослене 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.
За реализацију програма „Јавни радови“, општина Трстеник у 2019. години планира да издвоји
1.500.000 РСД.
6. ФИНАНСИЈСКИ
ФИНАНСИРАЊА

ОКВИР

ПОЛИТИКЕ

ЗАПОШЉАВАЊА

И

ИЗВОРИ

Финансирање активне политике запошљавања општине Трстеник у 2019.години вршиће се из
средстава буџета Републике Србије и буџета општине Трстеник.
Одлуком о буџету општине Трстеник за 2019.годину ("Сл.лист општине Трстеник" број 08/18)
опредељено је 6.000.000,00 динара за спровођење Локалног акционог плана запошљавања за 2019.
годину.
У складу са чланом 60.Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
("Сл.гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 И 113/2017-др.закон) средства за
реализацију наведених програма ће се удвостручити од стране Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике Републике Србије.
Финансирање активне политике запошљавања општине Трстеник у 2019. години вршиће се из
средстава буџета Републике Србије и буџета општине Трстеник за следеће програме:
Табела 13: Финансирање активне политике запошљавања у општини Трстеник у 2019.год
Средства буџета
Средства буџета
УКУПНО
Р.б
Назив програма/мере
општине Трстеник
Републике Србије
(РСД)
(РСД)
(РСД)
1.500.000
1.500.000
1.
Програм стручне праксе
3.000.000
Субвенција за
запошљавање
1.500.000
1.500.000
2.
незапослених лица из
3.000.000
категорије теже
запошљивих
Субвенција за
1.500.000
1.500.000
3.
3.000.000
самозапошљавање
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1.500.000

1.500.000

3.000.000

6.000.000

6.000.000

12.000.000,00

Захтев за учешће у финансирању Програма активне политике запошљавања у 2019.години
општина Трстеник подноси Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, преко
надлежне филијале Националне службе за запошљавање.
7. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ 2019.
Мере активне политике запошљавања по ЛАПЗ-у 2019. године, Општина Трстеник спроводиће
у сарадњи са Националном службом за запошљавање – надлежна филијала.
8. SWOT АНАЛИЗА ЗА ОСУ „ЕКОНОМИЈА“ У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК, НИВО
РИЗИКА НА ТРЖИШТУ РАДА
Основни циљ SWOT анализе је идентификација и критично сагледавање снага и слабости, с
једне стране, те могућности и опасности са друге стране којима је изложена локална заједница да
би се добила добра полазна основа за дефинисање и утврђивање динамике реализације стратешких
циљева локалне заједнице у оси „економија“.
Применом SWOT анализе, све прикупљене информације о стању у економији и на тржишту
рада, перспективама у интерном и екстерном економском и социјалном окружењу класификоване
су у оквиру чеири категорије: предности, слабости, могућности и претње.
Анализа је усмерена на идентификовање унутрашњих и спољних фактора који имају позитиван
или негативан утицај на остварење циљева – повећање запошљавања и повећање конкурентности
општине креирањем повољног и атрактивног пословног амбијента.

Табела 14:SWOT АНАЛИЗА - Ниво ризика на тржишту рада у општини Трстеник у
2019.год
Економија
Предности

Слабости
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документа
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Mогућности

Непостојање планова генералне и детаљне
регулације за уређење пословних зона
Непостојање уређених пословних зона за домаће
и стране инвеститоре и локација за развој МСПа
Нерешени
имовинско-правни
односи
на
постојећим локацијама за инвестирање
Неуспешна приватизација једног броја предузећа
Непостојање
секторског
удруживања
у
металопрерађивачкој индустрији
Необезбеђен пласман и недостатак заједничког
наступа привреде
Недовољно нових знања, вештина и способности
запослених, менаџера и власника за повећање
конкурентности и иновативности
Неповољна
старосна
и
квалификациона
структура незапослених
Непоседовање одговарајућих знања и вештина и
радног искуства незапослених лица
Велико учеше жена у укупној незапослености
Претње

Изградња и опремање пословних зона као
генератора нових радних места

Застарео образовни систем који се не прилагођава
потребама привреде

Образовање радне снаге према потребама
привреде

Одлив кадрова

БФЦ Сертификат НАЛЕД-а - општина са
повољним пословним окружењем
Развијене институције за посршку бизнис
сектору
„Вrownfield локације“ у на простору предузећа
у реструктуирању
Активна МСПП у области хидраулике и
пнеуматике
Израђен и усвојен Програм ЛЕР-а
Израђен и усвојен Локални акциони план
запошљавања

Неравномеран регионални економски развој
Долазак домаћих и страних инвеститора
Економска криза у земљи и свету
Могућност
коришћења
инвестиционих фондова и
донаторских средстава
Реализација
партнерства

пројеката

средстава
бесповратних

Недоступност повољним изворима финасирања

јавно-приватног

Сарадња са регионалним институцијама
Расинског округа и другим општинама у
припреми и реализацији регионалних пројекта
SWOT анализа-Економија
9. ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Национална служба и општина Трстеник су током 2018. године спроводили активну политику
запошљавања на основу Локалног акционог плана запошљавања општине Трстеник за 2018. годину
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и на основу закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину бр.1308-101-3/2018 од
24.05.2018. године.
Споразумом о суфинансирању било је предвиђено издвајање укупно 10.000.000 РСД. Општина
је издвојила 5.000.000 РСД, а Национална служба је учествовала са 49% или 4.803.921,57 РСД.
Споразумом је била предвиђена реализација локалног плана запошљавања кроз три мере:
1. Субвенција за самозапошљавање;
2. Субвенција за запошљавање лица из категорије теже запошљивих;
3. Програм јавних радова.
По закључењу Споразума, расписани су јавни позиви за све програме.
Јавни позив за програм самозапошљавања (расписан је 01.06.2018.г. - трајао је до 30.06.2018.)
године.Јавни позив за програмзапошљавања лица из категорије теже запошљивих (01.06.2018. – до
утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2018.г.), и програм јавних радова (расписан
01.06.2018.г. - трајао до 20.06.2018. године).
9.1. Субвенција за самозапошљавање
Када је у питању спровођење програма самозапошљавања, општина Трстеник је издвојила
1.500.000 РСД, а Национална служба 1.441.176,47 РСД, што је укупно 2.941.176,47 РСД.
По јавном позиву, поднето је 23 захтева, што обухвата износ од 4.180.000 РСД. У складу са
расположивим средствима, донете су одлуке и закључени су уговори према следећој
спецификацији:
Табела 15: Програм самозапошљавања у општини Трстеник 2018. година
Износ
Датум
Број лица Број лица –
Одлука
средстава –
одлуке
одлука
Уговори
одлука
01.08.2018.
16
2.920.000
15
I
25.10.2018.
1
180.000
1
II
Укупно
17
3.100.000
16
Извор података: Национална служба за запошљавање, Филијала Крушевац

Износ
средстава Уговори
2.740.000
180.000
2.920.000

Све субвенције за програм самозапошљавања су исплаћене корисницима у укупном износу од
2.920.000 РСД, и то 1.489.200 РСД из буџета општине Трстеник и 1.430.800 РСД из средстава
Националне службе.
9.2. Субвенција за запошљавање лица из категорије теже запошљивих
За програм доделе субвенција за запошљавање лица из категорије теже запошљивих лица,
укупно је било издвојено 2.941.176,47 РСД, од чега је општина Трстеник издвојила 1.500.000 РСД,
а Национална служба 1.441.176,47 РСД.
По јавном позиву, поднето је 13 захтева послодаваца за запошљавање 30 лица, за чију
реализацију би било потребно 6.040.000 РСД. У складу са расположивим средствима, донете су
одлуке и закључени су уговори према следећој спецификацији:
Табела 16: Програм самозапошљавања у општини Трстеник 2018. година
Број
Износ
Број
Одлук
Датум
Број
Број
послодавац
средстав
послодава
а
одлуке
лица лица –
а - одлука
а–
ца –

Износ
средстав
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одлук
а
14
2
16

одлука

Уговори

18.03.2019.год.

Уговор
и
12
2
14

01.08.2018.
10
2.840.000
8
I
25.10.2018.
2
400.000
2
II
Укупн
12
3.240.000
10
о
Извор података: Национална служба за запошљавање, Филијала Крушевац

аУговори
2.440.000
400.000
2.840.000

Целокупан износ исплаћен је послодавцима, и то 1.448.400 РСД из буџета општине Трстеник и
1.391.600 РСД из буџета Националне службе, што укупно износи 2.840.000 РСД.
9.3. Програм јавних радова
За јавне радове укупно је било издвојено 3.921.568,63 РСД, од чега је 2.000.000 РСД учешће
општине Трстеник, а 1.921.568,63 РСД учешће Националне службе .
По предметном јавном позиву, поднете су 4 пријаве за ангажовање 72 лица, за чију реализацију
би било потребно 9.70.700 РСД.
У складу са расположивим средствима, 02.07.2018. године донета је одлука на основу које се
одобрава спровођење јавних радова за 4 извођача који ће ангажовати укупно 29 лица, за чију
реализацију су потребна средства у укупном износу од 3.911.257,00 РСД.
Јавни радови су успешно реализовани закључно са 15.11.2018. године, а укупно су утрошена
средства у износу од 3.894.630,15 РСД, од чега је учешће општине Трстеник 1.986.261,30 РСД, а
учешће Националне службе 1.908.368,70 РСД.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-11/2019-01
Председник СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
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На основу члана 40. став 2. тачка 2. и
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
15.03.2019.године, донела је

8.

18.03.2019.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 15.03.2019.године, донела је
З А К Љ У Ч А К

З А К Љ У Ч А К
I – УСВАЈА СЕ Извештај о кадру и
физичком обиму здравствених услуга Дома
здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник за
период јануар-децембар 2018.године,и Извештај
о извршењу буџета према Локалној самоуправи
– Трстеник за 2018.годину, у свему према
Одлуци Управног одбора бр. 02-бр 147/1 од
14.02.2019.године.
II – Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Установе за спорт и физичку културу „Спортски
центар Трстеник“ за 2018.годину у свему према
Одлукама органа управљања бр. 58 и 59 од
25.01.2019.године.
II – Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-10/2019-01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-9/2019-01

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

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
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18.03.2019.год.

На основу члана 40. став 2. тачка 2. и
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
15.03.2019.године, донела је
З А К Љ У Ч А К
I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Народног универзитета Трстеник за
2018.годину са Извештајем о финансијском
пословању, у свему према одлукама органа
управљања бр. 74/1
и 75/2 од
13.02.2019.године.
II – Овај Закључак објавити у
„Службеном листу општине Трстеник“.

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
15.03.2019.године, донела је

8.

З А К Љ У Ч А К
I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Туристичке организације општине Трстеник са
Извештајем о финансијском пословању за
2018.годину у свему према одлуци Управног
одбора бр. 154-1563/2019 од 18.02.2019.године.
II – Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-12/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 021-11/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-e
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.

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 15.03.2019.године, донела је
З А К Љ У Ч А К
I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Народне библиотеке „Јефимија“ Трстеник за
2018.годину са Извештајем о финансијском
пословању, у свему према одлуци Управног
одбора бр. 20/1 од 14.02.2019.године.
II – Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-13/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
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На основу члана 40. став 2. тачка 2. и
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
15.03.2019.године, донела је

8.

З А К Љ У Ч А К
I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Општинске управе општине Трстеник за
2018.годину са Извештајем о стањима на
рачунима обвезника по рачунима за период од
01.01. до 31.12.2018.године.
II – Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-14/2019-01

18.03.2019.год.

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), Скупштина
општине Трстеник на седници одржаној
15.03.2019.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О давању сагласности на Одлуку
Скупштине Регионалног центра за управљање
комуналним отпадом „Регион Краљево“ д.о.о
Краљево, бр. 36/19 од 19.02.2019.године

I – ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку
Скупштине Регионалног центра за управљање
комуналним отпадом „Регион Краљево“ д.о.о
Краљево, бр. 36/19 од 19.02.2019.године, којом је
Гордана Радичевић, дипл.инжињер за развој
машинске струке из Врњачке Бање изабрана за
председника Скупштине.
II – Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и биће обајвљено у „Службеном
листу општине Трстеник“.

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
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 15.03.2019.године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 02-17/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.

З А К Љ У Ч А К
I – УСВАЈА СЕ Годишњи Извештај о
раду Привредног друштва „Регион Краљево“
д.о.оза 2018.годину, у свему према Одлуци
Скупштине
друштва
број
35/19
од
19.02.2019.године.
II – Овај Закључак објавити
„Службеном листу општине Трстеник“.

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 021-15/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.
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На основу члана 83. став 2. Пословника о
раду Скупштине општине Трстеник („Сл.лист
општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 5/10 и 6/12),
на предлог
Председника Скупштине,
Скупштина општине Трстеник на седници
одржаној 15.03.2019.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ПРЕДЛОГА ПОСЛОВНИКА О РАДУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

I – Образује се Комисија за израду
Предлога Пословника о раду Скупштине
општине Трстеник из реда одборника, и то:
1. Душан
Ивановић,
Председник
Комисије;
2. Герасим
Атанасковић,
члан
Комисије;
3. Стеван Ђаковић, члан Комисије;
4. Горан Петровић, члан Комисије, и
5. Снежана Спаловић, члан Комисије.
II –Комисија из претходне тачке овог
Решења има задатак да изради и Скупштини
општине Трстеник за наредну седницу поднесе
Предлог
Пословника о раду Скупштине
општине Трстеник, ради усвајања.
III – Задужују се Општинска управа –
Служба за скупштинске послове и Секретар
Скупштине да Комисији пруже сву потребну
помоћ током израде Предлога Пословника о
раду Скупштине општине Трстеник.
IV – Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 02-14/2019-01

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

18.03.2019.год.

На основу члана 115.-117. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони и 10/2019) 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 дана
15.03.2019.године, донела је
Р Е ШЕЊ Е
о престанку дужности и именовању
чланова Школског одбора Основне музичке
школе „Корнелије Станковић“ Трстеник
I - Услед наступања законских разлога –
завршетак основног музичког образовања деце,
констатује се престанак дужности члановима
Шкослког одбора Основне музичке школе
„Корнелије Станковић“ Трстеник, и то:
Из реда родитеља односно других законских
заступника:
1.Елизабета Милићевић, ул. Владислава
Рибникара бр. 5/11 Трстеник, и
2.Снежана Богићевић, ул. Владислава
Рибникара бр. 5/14 Трстеник.
II – У Школски одбор Основне музичке
школе „Корнелије Станковић“
Трстеник,
именују се:
Из реда родитеља односно других законских
заступника:
1.Горан Настић, ул. Светог Саве бр.
65/18 Трстеник, и
2.Југослав Петровић, из Мијајловца.
Мандат именованих чланова Школског
одбора из става I овог Решења трајаће до истека
мандата осталим члановима именованих
Решењем СО-е Трстеник бр. 02-150/2016-01 од
30.11.2016.године
(„Сл.лист
општине
Трстеник“, бр. 12/2016)
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III – Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Трстеник“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 02-15/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп.

Влада Републике Србије је дана
21.фебруара 2019.године, под 05 број 0161608/2019 донела Решење о давању сагласности
на Одлуку о успостављању сарадње између
општине Трстеник, Република Србија и општине
Еласона, Република Грчка („Сл.гласник РС“, бр.
12/2019).
По добијеној сагласности од стране
Владе Републике Србије објављују се одлуке
Скупштине општине Трстеник, и то:
1.Одлука о успостављању сарадње
између општине Трстеник, Република Србија и
општине Еласона, Република Грчка бр. 0156/2018-01 од 12.10.2018.године и
2.Одлука
о
допуни
Одлуке
о
успостављању сарадње између општине
Трстеник, Република Србија и општине Еласона
Република Грчка, бр. 022-70/2018-01 од
17.12.2018.године.

18.03.2019.год.

На основу члана 88б. Закона о локалној
самоуправи и члана 41. у вези члана 107. 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 12.10.2018.године, донела је
О Д Л У К У
о успостављању сарадње између општине
Трстеник, Република Србија и општине
Еласона, Република Грчка
Члан 1.
Овом Одлуком општина Трстеник,
Република Србија успоставља сарадњу са
општином Еласона, Република Грчка у
областима од заједничког интереса, уз
поштовање територијалног јединства и правног
поретка Републике Србије, у складу са Уставом
и Законом.
Области сарадње су:
- Размена примера добре праксе и
промовисање идеја међу људима,
институцијама и заинтересованим
странама;
- Сарадња ради бољег функционисања
Општинских служби, као и Јавних
служби двеју општина;
- Размена искустава и знања међу
пословним људима и иницијатива
Општина ради проширења њихових
активности, јачање сарадње међу
њима;
- Посете представника, радних група и
стручњака општина ради преношења
и размене искустава и знања о
питањима администрације и културе;
- Посете делегација организација и
асоцијација ових двеју општина;
- Размена студената и развој контаката
међу младима;
- Братимљење школа и образовних
институција;
- Размена и сарадња у области
културе (изложбе, плес, позориште,
музичке приредбе и тд.);
- Развој активности и сарадње које су
усмерене на туризам;
- Спортски догађаји;
- Сарадња између библиотека и музеја
ових двеју општина.
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Члан 2.
Ова Одлуке примењиваће се по
добијеној сагласности од стране Владе
Републике Србије и објављивању исте у
одговарајућем службеном гласилу.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 01-56/2018-01

18.03.2019.год.

Члан 2.
Досадашњи члан 2.Одлуке постаје члан 4
Члан 3.
Остале одредбе Одлуке о успостављању
сарадње између општине Трстеник, Република
Србија и општине Еласона, Република Грчка
остају непромењене.
Члан 4.

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

На основу члана 88б. Закона о локалној
самоуправи („Сл.ГЛ.РС“, бр. 129/07, 83/14др.Закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. у вези члана
107. 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 17.12.2018.године, донела је

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Трстеник“, а објавиће се након
добијања сагласности Владе Репубчике
Србије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 022-70/2018-01
ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољ.

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ
САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ОПШТИНЕ
ЕЛАСОНА, РЕПУБЛИКА ГРЧКА
Члан 1.
У Одлуци о успостављању сарадње
између општине Трстеник, Република Србија и
општине Еласона, Република Грчка, бр. 0156/2018-01 од 12.10.2018.године (даље: Одлука),
после члана 1. додају се нови чланови 2. и 3. који
гласе:
„Члан 2.
За финансирање сарадње из члана 1. ове
Одлуке опредељују се средства у износу од
150.000,00 динара која су предвиђена Одлуком о
буџету општине Трстеник за 2019.годину.
Члан 3.
Овлашћује се Алаксандар Ћирић,
Председник општине Трстеник да, након
добијања сагласности Владе Републике Србије,
потпише споразум о сарадњи. „
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 61. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'',
бр.7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13),
Општинско веће општине Трстеник, на
седници одржаној дана 08.02.2019. године,
донело је
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИОНИСАНОМ ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА
У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
ПРЕВОЗУ ЗА 2019. 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 2019. 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;
4. чланови Удружења мултипле
склерозе –Расински округ, који имају
пребивалиште на територији општине
Трстеник

18.03.2019.год.

5. чланови Удружења глувих и
наглувих Трстеник, који имају пребивалиште
на територији општине Трстеник
6.ученици основних школа за потребе
школских манифестација.
Члан 3.
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 ТрстеникКрушевац 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 ТрстеникКрушевац 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
Трстеник-Крушевац 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 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.
Члан 11.
Одлукa о субвенционисаном превозу
путника у градском и приградском превозу за
2019.годину са захтевом напред наведених
Удружења и списком чланова, Одсек за
скупштинске послове, општу управу и
друштвене делатности, доставиће Одсеку за
буџет и финансије и овлашћеном превознику.
Члан 12.
Субвенције из ове Одлуке обезбеђују
се из буџета Општине Трстеник за 2019.
годину.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ''Службеном
листу општине Трстеник'', а примењиваће се
од 01.02.2019. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 022-2/2019-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић,дипл.правник

18.03.2019.год.

На основу 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
од
08.02.2019.године, донело је
РЕШЕЊЕ
I-Формира
се
Комисија
за
утврђивање економске цене Програма
васпитања и образовања по детету у ПУ
''Бисери'' Трстеник за 2019.годину, у следећем
саставу:
1. Снежана Младеновић, испред ПУ
''Бисери'', за председника
2. Јованка Думановић, испред ПУ
''Бисери'', за члана
3. Биљана Савовић, испред ПУ
''Бисери'' , за члана
4. Зорица Илић, испред Општинске
управе, за члана и
5. 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 2019.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: 02-4/2019-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Александар Ћирић,дипл.правник
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На основу члана 61. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр.
7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13) и
Сагласност Министарства заштите животне
средине, број 353-01-02778/2018-03 од
28.12.2018.године, Општинско веће општине
Трстеник,
на
седници
одржаној
08.02.2019.године, донело је

18.03.2019.год.

основно
средство),
број
шасије
1145А0000895634, радна запремина мотора
1116 ссm, снага 44 кw, Техничкој школи
Трстеник.
II-Одлуку објавити у ''Службеном
листу општине Трстеник''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК

ЗАКЉУЧАК
Број: 022-10/2019-03
I-Усваја се Програм контроле
квалитета ваздуха у општини Трстеник за
2019-2020.годину.
II-Закључак доставити: Канцеларији
за ЛЕР Општинске управе општине Трстеник,
надлежном Министарству и архиви.
III-Закључак објавити у ''Службеном
листу општине Трстеник''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 501-10/2019-03
Председник Општинског већа
Председник општине
Александар Ћирић,дипл.правник

На основу члана 26. став 1. тачка 1.
Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр.
72/2011...95/2018) , члана 61. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр.
7/2008...5/2013), Општинско веће општине
Трстеник, на седници одржаној дана
01.03.2019.године, доноси
ОДЛУКУ
о давању на трајно коришћење покретне
ствари у јавној својини општине Трстеник
I-Даје се на трајно коришћење без
накнаде покретна ствар у јавној својини
општине Трстеник, путничко возило марке
ZASTAVA YUGO 60 KORAL ( отписано

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић,дипл.правник
На основу члана 186. став 1. и члана
189. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 88/2017,
27/2018-др.Закон и 10/2019), Правилника о
мерилима за утврђивање економске цене
Програма васпитања и образовања у
предшколским установама (''Сл.гласник РС'',
бр. 146/2014) и члана 61. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр.
7/08...5/13), Оптшинско веће општине
Трстеник
на
седници
одржаној
01.03.2019.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
''БИСЕРИ'' ТРСТЕНИК ЗА 2019.ГОДИНУ
I-Овим
Решењем
утврђује
се
економска цена Програма васпитања и
образовања у Предшколској установи
''Бисери'' у Трстенику за 2019.годину, чији је
оснивач Општина Трстеник.
II-Економска
цена
Програма
васпитања и образовања у Предшколској
установи ''Бисери'' у Трстенику утврђује се у
износу од 20.602,67 динара, месечно по
детету.
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III-Учешће корисника услуга у
економској цени по детету износи 18,93% и
утврђује се у износу од 3.900,00 динара
месечно по детету.
За дане одсуства корисник плаћа 50%
од утврђеног износа из става 1. овог члана.
IV-Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу општине Трстеник'', а примењиваће се
од 01.01.2019.године.
Образложење
Чланом 186. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања предвиђено
је да се средства за финансирање делатности
установа обезбеђују у буџету Републике
Србије и буџету
јединице локалне
самоуправе.
Економска цена обухвата све текуће
расходе по детету из свих извора
финансирања, а ближи услови и мерила за
утврђивање економске цене прописани су
Правилником о мерилима за утврђивање
економске цене Програма васпитања и
образовања у предшколским установама
(''Сл.гласник РС'', бр. 146/2014).
Чланом 1. oвог Правилника прописано
је да се истим утврђују мерила на основу којих
надлежни орган локалне самоуправе утврђује
економску цену Програма васпитања и
образовања по детету у предшколским
установама, чији је оснивач јединица локалне
самоуправе.
Општинско веће је решењем број 024/2019-03од 08.02.2019.године формирало
Комисију за утврђивање економске цене
Програма васпитања и образовања по детету у
Предшколској установи ''Бисери'' у Трстенику
за 2019.годину.
Комисија је у складу са горе
наведеним
Правилником
предложила
економску цену у износу од 20.602,67 динара,
месечно по детету, као и да износ који
финансира корисник услуга у складу са
Законом о основама система образовања и
васпитања (20% економске цене), износи
4.120,54 динара, који предлог је разматрао
Управни одбор ПУ ''Бисери'' , на седници
одржаној дана 27.02.2019.године.

18.03.2019.год.

Управни одбор ПУ ''Бисери'' на овој
седници донео је Одлуку да не прихвати
Извештај Комисије о утврђивању економске
цене Програма васпитања и образовања, како
је дат у материјалу, већ је дао предлог
Општинском већу да економска цена остане
на нивоу 2018.године.
Општинско веће као надлежни орган
је разматрало предлог Комисије и Управног
одбора ПУ ''Бисери'' и утврдило да је
Комисија предложила економску цену
Програма васпитања и образовања у ПУ
''Бисери'' Трстеник за 2019.годину, у свему
према наведеном Правилнику, али да је
предлог Управног одбора ПУ ''Бисери''
Трстеник оправдан и сагласило се са истим.
Како је предлог Комисије да износ
који корисник услуга треба месечно да плаћа
по детету 4.120,54 динара, односно 20% од
утврђене економске цене, то је Општинско
веће одлучило да месечни износ остане на
прошлогодишњем нивоу од 3.900,00 динара
месечно по детету, односно 18,93% од
утврђене економске цене, а све у циљу
побољшања популационе политике на
територији општине Трстеник.
На основу напред изложеног одлучено
је као у диспозитиву решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК

Број: 40-147/2019-03
Председник Општинског већа
Председник општине
Александар Ћирић,дипл.правник
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На основу члана 61. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр.
7/08,...5/13) и члана 12. Одлуке о Општинском
правобранилаштву
(''Сл.лист
општине
Трстеник'', бр. 8/2014), Општинско веће
општине Трстеник, на седници одржаној
01.03.2019.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I-Усваја се Извештај
Општинског правобранилаштва
Трстеник за 2018.годину.

о раду
општине

IIЗакључак
доставити:
Општинском правобранилаштву општине
Трстеник и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 021-2/2019-03
Председник Општинског већа
Председник општине
Александар Ћирић,дипл.правник
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
Трстеник, начелник Oпштинске управе
општине Трстеник доноси :
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. ПРЕГЛЕД РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА

18.03.2019.год.

Члан 1.
Рачуноводствене
политике
представљају начела, правила и основе
које се примењују при састављању и
презентовању
рачуноводствених
извештаја. Рачуноводствене политике
буџета општине Трстеник представљају
збир
рачуноводствених
политика
корисника буџетских средстава општине
Трстеник.
Пословне промене у рачуноводству
буџета, односно трезора, воде се по
обрачунској основи на прописаним
шестоцифреним субаналитичким контима
садржаним у контном плану правилника
којим
се
уређује
стандардни
класификациони оквир и контни план за
буџетски систем.
Финансијски
извештаји
у
рачуноводству буџета, односно трезора,
састављају се на готовинској основи, а у
складу са међународним стандардима за
јавни сектор, најмање на 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
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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
власти у 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 трезора општине,
накнада за коришћење природних добара
и накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта, приходи од
продаје добара и услуга (приходи од
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 физичких и
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.
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Повраћај
неутрошених
буџетских
средстава од стране буџетских корисника
евидентира се у главној књизи трезора као
сторно расхода, а у корист потраживања
од буџетских корисника, а код буџетског
корисника као сторно прихода и у корист
обавезе према буџету општине.
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
општине и 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 општини
за обављање одређених послова из оквира
изворног или повереног делокруга рада.
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Други приходи
Члан 5.
Други приходи, сем накнаде за
коришћење природних добара, спадају у
изворне приходе општине и остварују се
на њеној територији. Стопе ових прихода,
као и начин и мерила за одређивање
висине општинских такси и накнада
утврђује Скупштина општине, у складу са
законом. Одлука скупштине може се
мењати највише једанпут годишње и то у
поступку утврђивања буџета општине за
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
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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.
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 тржишту или
примања 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.
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2. ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Расходи и издаци буџета општине
Трстеник представљају 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
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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 финансијским
институцијама, 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).
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 и обавеза 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
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општине обухвата накнаде по разним
основама које се исплаћују из буџета за
социјалну заштиту, образовање, културу,
науку, спорт, награде ученицима и
студентима, накнаде за децу и породицу и
остале накнаде.

имовине. Издаци за отплату главнице и
издаци за набавку финансијске имовине
представљају 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.

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.

Укупан вишак прихода и примања –
буџетски суфицит
Мањак прихода и примања – буџетски
дефицит
Члан 22.
Завршни рачун буџета општине добија
се консолидацијом укупног износа
прихода, примања, расхода и издатака
директних
корисника,
индиректних
корисника и главне књиге трезора
општине
и
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
-дела новчаних средстава амортизације
који
је
коришћен
за
набавку
нефинансијске имовине,
-дела пренетих неутрошених средстава 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:

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
Члан 21.
Ови издаци обухватају издатке за
отплату главнице домаћим или страним
кредиторима и набавку финансијске
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-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
средствима која обухвата: некретнине и
опрему,
култивисану
имовину,
драгоцености,
природну
имовину,
нефинансијску имовину у припреми и
авансе и нематеријалну имовину се
евидентира по 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
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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
износ
неотписане
(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
набавна вредност 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
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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, исказују
се као текући расход у тренутку набавке, с
тим што се раздужење магацина
обезбеђује на основу евиденције утрошка.

18.03.2019.год.

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.

III. ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
Дугорочна финансијска имовина
Члан 26.
Дугорочна
финансијска
имовина
састоји се од учешћа капитала у
међународним и домаћим финансијским
институцијама или
нефинансијским
предузећима и институцијама и јавним
предузећима и сл.. Учешће у капиталу
процењује се по набавној вредности.
Учешће у капиталу на основу уплате
нових улагања евидентира се као
повећање учешћа у капиталу и издатака за
финансијску имовину. 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.

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.

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 Трстеник на дан
31.12. текуће године обухватају сва стања
средстава на подрачунима која су
укључена у Консолидовани рачун трезора
(КРТ) општине Трстеник и чине његов

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
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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.
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 приходе и
примања, разграничене плаћене расходе и
издатке,
обрачунате
(фактурисане)
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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 ненаплаћени приходи 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
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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 који могу 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.

18.03.2019.год.

Доношењем
ових
Рачуноводствених политика престају да
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Датум: 26.02.2019. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Анђелка Трошић, дипл.правник

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.
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.
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На основу члана 16.став 9. Уредбе о
буџетском
рачуноводству(„Службени
гласник РС”, бр. 125/03 и 12/06), члана 44.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”,број 129/07) и члана 58. Статута
општине Трстеник („Службени лист
општине Трстеник”, бр. 7/2008, 10/08,
05/10,06/12,01/13,05/13),
председник
општине Трстеник доноси:
УПУТСТВО
О РАДУ ТРЕЗОРА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Упутством о раду трезора општине
Трстеник (у даљем тексту: Упутство),
регулише се начин извршења буџета,
буџетско рачуноводство и извештавање,
контрола финансијских трансакција и изглед
образаца за главну књигу трезора, у складу
са Законом о буџетском систему и Уредбом
о буџетском рачуноводству.
Члан 2.
Поједине
дефиниције
које
се
употребљавају у овом упутству имају
следеће значење:
– Консолидован рачун трезора општине
Трстеник је обједињени рачун динарских и
девизних средстава припадајућих корисника
средстава буџета општине Трстеник и
других корисника јавних средстава који су
укључени
који
су
укључени
у
консолидовани рачун трезора општине
Трстеник, а који је отворен општини
Трстеник, а води се у Управи за трезор;
– Главна књига трезора је главна књига
двојног књиговодства у којој се систематски
обухватају стања и евидентирају све
промене на имовини, обавезама, капиталу,
приходима и расходима, у складу са
контним
планом
и
буџетском
класификацијом прописаном законом, а коју
води Служба рачуноводства;
– Апропријација представља овлашћење
које је Скупштина општине Трстеник дала
Председнику општине Трстеник за трошење
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јавних средстава до одређеног износа и за
одређене намене, за текућу буџетску годину;
– Подрачун је евиденциони рачун
корисника буџетских средстава, који се
отвара у оквиру консолидованог рачуна
трезора, а води се у Управи за трезор;
– Директни корисници буџетских
средстава су органи општине Трстеник,
утврђени Одлуком о буџету општине
Трстеник, у складу са законом;
– Индиректни корисници буџетских
средстава су месне заједнице и установе
основане од стране Скупштине општине
Трстеник, над којима оснивач преко
директних корисника буџетских средстава
врши законом или одлуком утврђена права;
– Финансијски план је акт директног и
индиректног корисника буџетских средстава
који садржи процену примања и издатака
корисника за буџетску годину.
Члан 3.
За извршење буџета Општине Трстеник,
одговоран је Председник општине Трстеник,
као наредбодавац за извршење буџета, у
складу са законом.
Члан 4.
Лица
одговорна
за
извршење
консолидованог рачуна трезора су:
1. Буџетски извршиоци код директног
корисника буџетских средстава:
а) Председник општине Трстеник,
б)
Начелник
општинске
управе
Трстеник,
ц) Шеф Одсека за буџет и финансије,
д) лица задужена за контролу и оверу
тачности књиговодствених исправа на
основу којих се подносе захтеви.
2. Буџетски извршиоци код индиректног
буџетског корисника су:
а) директор индиректног буџетског
корисника или лицекоје он овласти,
б) лице које ради у финансијској
служби индиректног корисника буџетских
средстава које даје сагласност за плаћање у
складу са усвојеним финансијским планом,
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в) лице које по систематизацији врши
функцију контроле и оверавања тачности
књиговодствених исправа на ос нову којих
се подноси захтев за плаћање и лице које
оверава тачност и пуноважност захтева за
плаћање.
Члан 5.
Обавезе које преузима директни, односно
индиректни корисник буџетских средстава
морају одговарати апропријацији одобреној
у Одлуци о буџету за ту намену и том
кориснику за одговарајућу буџетску годину.
Члан 6.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава преузимају обавезе на
основу потписаних уговора. Преузете
обавезе чији је износ већи од износа
средстава предвиђеног Одлуком о буџету
или које су настале у супротности са
законом или другим прописом, не могу се
извршавати на терет консолидованог рачуна
трезора општине Трстеник.
Члан 7.
Уколико се накнадно утврди да за
извршење одређеног плаћања није постојао
правни
основ,
кoрисник
буџетских
средстава обавезан је да одмах изврши
повраћај средстава у буџет. Не може се
вршити плаћање које није одобрено у
Одлуци о буџету општине Трстеник.
Члан 8.
Евидентирање
апропријација
и
спровођење промена у апропријацијама
обухвата:
– Одлуку о буџету општине Трстеник –
Скупштина општине доноси Одлуку о
буџету за наредну годину у складу са
буџетским календаром;
– Привремено финансирање – уколико
Скупштина општине не донесе буџет пре
почетка фискалне године, врши се
привремено финансирање у времену од
најдуже прва три месеца фискалне године.
Изузетно,
период
привременог
финансирања се може продужити за још три
месеца, тако да укупно траје шест месеци;
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– Ребаланс буџета – Скупштина општине
Трстеник, на предлог Општинског већа
општине Трстеник, усваја ребаланс буџета
којим се усклађују приходи и примања и
расходи и издаци буџета;
Промене у апропријацији које утичу на
текућу буџетску резерву:
– Средства текуће буџетске резерве користе
се за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације, или за сврхе за које
се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне на основу решења о
коришћењу средстава текуће буџетске
резерве, које доноси председник општине
Трстеник, на предлог Одсека за буџет и
финансије;
Промене у апропријацији које утичу на
сталну буџетску резерву:
– Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве доноси председник
општине Трстеник на предлог надлежних
служби и Одсека за буџет и финансије за
финансирање
расхода
у
отклањању
последица ванредних околности;
Промене у апропријацији унутар корисника
буџетских средстава:
–Корисник
буџетских
средстава,
уз
одобрење Одсека за буџет и финансије,
изузев апропријација за средства која су
добијена за посебне намене, може вршити
преусмеравање апропријација одобрених на
име одређеног расхода у износу до 10%
вредности апропријације за расход чији се
износ умањује.
Члан 9.
Поступак
евидентирања
промене
апропријација врше буџетски извршиоци и
то:
1. За евидентирање апропријација по
Одлуци о буџету општине Трстеник,
апропријација по ребалансу буџета, и
евидентирање привременог финансирања
надлежан је Одсека за буџет и финансије;
2. Захтев за промену апропријација
корисник буџетских средстава подноси
Одсеку за буџет и финансије;
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3. Основаност за промене апропријација
утврђује Одсек за буџет и финансије, у
складу са законом;
4. Акт о промени апропријације доноси
председник општине Трстеник, у складу са
законом;
5. За унос промена у апропријацијама и
чување
званичних
података
о
апропријацијама надлежан је Одсека за
буџет и финансије;
Члан 10.
Захтев за промену апропријације се подноси
на прописаном Обрасцу ЗА у 2 примерка.
У захтеву за промену у апропријацији,
буџетски корисник доставља и следеће
податке:
– износ и назив апропријације у чију се
корист врши измена,
– образложење за промену апропријације,
– износ и назив апропријације на терет које
се врши измена.
Одобрени захтев се заводи у евиденцију
примљених захтева и један примерак се
враћа подносиоцу. Образац ЗА саставни је
део овог упутства и налази се у прилогу.
Регистар промена апропријација који води
Одсек за буџет и финансије, садржи:
- број
захтева
за
промену
апропријације,
- датум
унете
промене
у
апропријацији у Одсек за буџет и
финансије,
- основ за промену,
- раздео,
позицију и економску
класификацију,
- износ апропријације пре и после
одобрене измене.
Одсек за буџет и финансије сачињава
извештај о одобреним променама
апропријација код корисника буџетских
средстава, који је саставни део
шестомесечног, односно деветомесечног
извештаја о извршењу буџета.
II. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
Одсек за буџет и финансије доставља
обавештења о додели апропријација
буџетским корисницима у року од 15 дана од
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усвајања Одлуке о буџету општине или
Одлуке о привременом финансирању.
Члан 12.
Приликом преузимања обавеза, директни
и индиректни корисници буџетских
средстава дужни су да се придржавају
смерница о роковима и условима плаћања,
које одређује Одсек за буџет и финансије, а
све у складу са чланом 56. Закона о
буџетском систему. Корисници буџетских
средстава преузимају обавезе по основу
писаног уговора или другог правног акта,
уколико законом није друкчије прописано.
Члан 13.
Извршење буџета се врши на основу
тромесечних квота, које доноси Одсек за
буџет и финансије, а у складу са оствареним
приходима буџета.
Ако се у току године приходи и примања
смање, расходи и издаци буџета извршаваће
се по приоритетима и то: обавезе утврђене
законским прописима – на постојећем нивоу
и минимални стални трошкови неопходни за
несметано
функционисање
корисника
буџетских средстава.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана,
буџетском кориснику, односно кориснику
јавних средстава, се може одобрити и веће
право, ако за то постоје оправдани разлози, а
што
одобрава
председник
општине
Трстеник. Ако корисници буџетских
средстава не остваре приходе из других
извора у планираном износу, апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати
на терет буџета.
Члан 14.
Одсек за буџет и финансије обавештава
кориснике буџета о одобреним квотама.
Тромесечни планови извршења буџета и
одговарајуће квоте према економској
класификацији израђују се само за издатке
који се финансирају приходима из буџета и
у складу са Одлуком о буџету за текућу
годину.
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Члан 15.
Корисник буџета може у току извршења
буџета поднети захтев за промену одобрених
квота Одсеку за буџет и финансије.
Захтев за промену квота подноси се на
прописаном обрасцу ЗК у два примерка, од
којих се један после евидентирања враћа
подносиоцу захтева. Образац ЗК саставни је
део овог упутства и налази се у прилогу.
Члан 16.
Корисници буџета у захтеву за промену
квоте на Обрасцу ЗК, доставља следеће
податке:
– износ захтева за промену,
– разлог зашто је промена неопходна,
– начин обрачуна износа промене.
Промена висине квоте одобрава се
изменом Решења о квотама.
Евиденцију о промени квота води Одсек
за буџет и финансије.
Члан 17.
Плаћања подразумевају све финансијске
трансакције које доводе до издавања налога
за плаћање, евидентирање издатака и
смањење салда рачуна. Издатак из буџета
заснива се на валидној књиговодственој
документацији.
Члан 18.
У складу са Одлуком о буџету општине
Трстеник, буџетски корисник подноси
Одсек за буџет и финансије захтев за
плаћање за сваки извор финансирања на
пoсебном захтеву. Захтев се подноси у два
примерка на прописаном обрасцу ЗП –
Захтев за плаћање, заједно са пратећом
оригиналном документацијом, а индиректни
корисници
са
копијама
пратеће
документације. Када се у прилогу захтева за
плаћање налази предрачун, подносилац
захтева у року од 15 дана по извршеном
плаћању мора доставити рачун Одсеку за
буџет и финансије.
За плаћања за које је спроведен поступак
јавне набавке, запослени на пословима
јавних набавки проверава усклађеност
рачуна са спроведеним јавним набавкама.
На
оригиналном
књиговодственом
документу, уколико је спроведен поступак
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јавне набавке, запослени на пословима
јавних набавки својим потписом потврђује
број уговора и прати реализацију по овом
уговору.
Захтев за плаћање се подноси за сваки
документ (рачун, решење, ситуација, уговор
о делу ...), осим захтева за исплату плата,
додатка и накнада запослених који се
подноси на обрасцу ИП – Захтев за исплату
плата, додатка и накнада запослених.
Обрасци ЗП и ИП су прописани овим
упутством и чине његов саставни део.
Члан 19.
Ликвидатор у Одсеку за буџет и
финансије, који врши пријем и проверу
захтева за плаћање од индиректних
корисника, може ставити оверу да је захтев
валидан тек након провере документације –
књиговодствених исправа и расположивог
права за одређену врсту расхода у висини
тромесечног плана за извршење буџета.
Уколико се у поступку овере поднетог
захтева за плаћање констатује да су створене
обавезе на терет консолидованог рачуна
трезора мимо надлежности директног
буџетског
корисника
или
мимо
расположивог права, Одсек за буџет и
финансије неће одобрити поднети захтев за
плаћање и биће враћен подносиоцу захтева
са
обавештењем
о
разлозима
за
неодобравање исплате.
Члан 20.
Одговорна лица у Одсеку за буџет и
финансије одобравају оверене захтеве за
плаћање када се утврди да је:
– маса средстава за дневну исплату у складу
са
расположивим
средствима
на
консолидованом рачуну Трезора,
– да су захтеви у складу са Одлуком о буџету
за текућу годину или са Одлуком о
привременом финансирању
– да захтеви представљају ефикасну и
сврсисходну употребу новчаних средстава
буџета.
Лица из става 1. овог члана, а по
одобрењу председника општине Трстеник,
могу изузетно одобрити захтев за плаћање
који је знатно изнад тромесечног плана за
пренос средстава, уколико оцене да би
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његово неизвршавање имало штетне
последице
за
функционисање
рада
директног, односно индиректног корисника
буџетских средстава и осталих корисника
јавних средстава.
Члан 21.
Након извршене контроле и овере
поднетих
захтева
на
одговарајућим
обрасцима од стране Ликвидатора и Шефа
Одсека за буџет и финансије, захтев за
плаћање одобравају начелник Општинске
управе општине Трстеник или председник
општине Трстеник. Плаћање се врши на
основу
оригиналне
књиговодствене
документације, а затим се врши књижење и
архивирање у складу са законским
прописима.
III. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА
Интерна контрола код директних
корисника
Члан 22.
Унутрашња, односно интерна контрола је
организована као систем поступака и
одговорности свих лица укључених у
трансакције и пословне догађаје код
директних и индиректних буџетских
корисника.
Члан 23.
Директни буџетски корисник одговоран
је за унутрашњу контролу трансакција и
пословних догађаја, као и трансакција и
пословних догађаја индиректног буџетског
корисника који је у његовој надлежности.
Буџетски извршилац је дужан да се
приликом набавке робе и коришћења услуга
придржава одредби Закона о јавним
набавкама и других подзаконских аката који
регулишу ову област.
Члан 24.
Директни буџетски корисник не може да
ствара
дужничко-поверилачке
односе,
односно обавезе на терет буџета општине
Трстеник за расходе који нису у његовој
надлежности, као ни за расходе који су изнад
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износа средстава одобрених тромесечним
планом за пренос средстава.
Изузетно од става 1. овог члана директни
буџетски корисник може да створи и већу
обавезу од тромесечног плана, уколико би се
неизвршавање овакве обавезе негативно
одразило на функционисање рада директног,
односно индиректног корисника. Приликом
подношења оваквог захтева за плаћање
директни буџетски корисник мора исти
образложити и добити одобрење од стране
председника општине Трстеник.
IV. БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ
Члан 25.
Одсек за буџет и финансије по захтеву
председника општине Трстеник и начелника
Општинске управе општине Трстеник,
сачињава извештај о оствареним приходима
и примањима према изворима средстава и
извршеним расходима и издацима са рачуна
извршења буџета општине Трстеник.
Члан 26.
Одсек за буџет и финансије може
затражити додатне податке индиректних
буџетских корисника који су неопходни за
израду извештаја за потребе председника
општине Трстеник и начелника Општинске
управе општине Трстеник.
Члан 27.
Током фискалне године у Одсек за буџет
и финансије припремају се следећи
извештаји:
– извештаји о месечном остварењу буџета, у
којима се приказују приходи и примања и
расходи и издаци по економским
класификацијама
(доставља
се
Министарству финансија – Управи за
трезор),
– извештаји у складу са Правилником о
садржају
и
начину
финансијског
извештавања о планираним и оствареним
приходима и примањима и планираним и
извршеним расходима и издацима јединице
локалне
самоуправе
(доставља
се
Министарству финансија – Управи за
трезор)
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– периодични извештаји (шестомесечни и
деветомесечни) о извршењу буџета који се
достављају Скупштини општине Трстеник,
– извештај о инвестирању новчаних
средстава (доставља се Министарству
финансија – Управи за трезор),
– остали финансијски извештаји.
Члан 28.
Индиректни буџетски корисници дужни
су да усагласе податке из својих пословних
књига са подацима у главној књизи трезора.
На основу овако усаглашених података,
приступа се изради извештаја на основу кога
се добијају подаци о укупно оствареним
приходима и примањима и извршеним
расходима и издацима, као и о наменском
коришћењу буџетских средстава на нивоу
директног
буџетског
корисника.
Индиректни корисници буџетских средстава
су дужни да Одсеку за буџет и финансије
доставе Образац 5 – Извештај о извршењу
буџета, као и образложење уколико постоје
одступања планираних и утрошених
средстава за износе прекорачења за
извештајни период.
Рок за достављање кварталних извештаја
на Обрасцу 5 за индиректне кориснике
буџетских средстава је 10. дана по истеку
квартала. Директни буџетски корисник
дужан је да обезбеди завршне извештаје о
приходима и примањима и расходима и
издацима претходне фискалне године својих
индиректних корисника најкасније до 31.
марта ради израде консолидованог завршног
рачуна буџета.
Члан 29.
Одсек за буџет и финансије саставља
консолидоване Обрасце 1–5 за завршни
рачун за претходну годину и Одлуку о
завршном рачуну, а све то према
прописаном календару за подношење
завршних рачуна:
– до 28. фебруара – индиректни корисници
буџета локалне власти припремају годишњи
фиансијски извештај за предходну буџетску
годину и подносе га надлежном директним
корисницма
средстава буџета локалне
власти;
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- до 28. фебруара други корисници јавних
средстава који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора основани од
стране
локалне
власти
припремају
финансијски извештај за предходну
буџетску годину и подносе га надлежном
органу локалне власти;
– до 31. марта – директни корисници
средстава буџета локалне власти припремају
годишњи извештај који садржи годишњи
извештај о учинку програма за претходну
годину, и подносе га Одсеку за буџет и
финансије, а директни корисници средстава
буџета локалне власти који који у својој
надлежности имају индиректне кориснике
средстава
буџета
локалне
власти
контролишу, сравњују податке из њихових
извештаја о извршењу буџета и састављају
консолидовани годишњи извештај о
извршењу буџета који садржи годишњи
извештај о учинку програма за претходну
годину, који подносе Одсеку за буџет и
финансије;
– до 30.априла – Одсек за буџет и финансије
саставља Нацрт Одлуке консолидованог
завршног рачуна буџета и подноси
Општинском већу, које усваја Нацрт Одлуке
о завршном рачуну општине Трстеник;
– до 1. јуна – Општинско веће доставља
Скупштини општине Трстеник Предлог
одлуке о завршном рачуну буџета општине
Трстеник са образложењем које садржи
годишњи извештај о учинку програма за
претходну годину;
– до 30. јуна – Одсек за буџет и финансије
подноси Управи за трезор
Одлуку о
завршном рачуну буџета са извештајем о
извршењу буџета, усвојене од стране
Скупштине општине Трстеник.
Рокови у овом календару представљају
крајњи рок за подношење завршних рачуна
и других аката.
Члан 30.
Директни буџетски корисник дужан је да
води евиденцију података на начин
прописан овим упутством, као и да обезбеди
да су ти подаци доступни на захтев
надлежних
органа
Управе
општине
Трстеник.
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V. САДРЖАЈ И ВОЂЕЊЕ ГЛАВНЕ
КЊИГЕ
Главна књига
Члан 31.
Главна књига садржи све трансакције и
пословне догађаје, приходе и примања,
расходе и издатке, стање и промене на
имовини,
обавезама
и
изворима
финансирања.
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Члан 36.
Ово упутство ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Трстеник”.
Број: 40-134/2019-05
28.02.2019. године
Председник општине

Члан 32.
У Главној књизи врши се дневно
књижење извода преузимањем од Управе за
трезор у електронском облику.

Александар Ћирић, дипл.правник

Члан 33.
Главна књига и помоћне књиге директног
и индиректних буџетских корисника воде се
у складу са Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану
за буџетски систем.
Члан 34.
Подаци из Главне књиге усаглашавају се
са евиденцијом коју води Управа за трезор.
Ради усаглашавања књижења у Главној
књизи врше се исправке књижења на основу
захтева који садржи потребне податке на
обрасцу ИК.
Образац ИК је саставни део овог упутства.
Члан 35.
Уколико корисник буџетских средстава не
достави извештаје и акте прописане овим
Упутством Одсеку за буџет и финансије,
могу му се привремено обуставити плаћања
и пренос средстава из буџета, до момента
достављања тражених извештаја и аката.
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Образац ЗА
Назив буџетског корисника_________________________
Шифра буџетског корисник_________________________
Шифра функционалне класификације_________________
Број захтева_______________________________________
Датум____________________________________________
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Одсек за за буџет и финансије

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Опис промене: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Р.бр.

Опис

Економска
класификација

Извор
финансирања

Износ
апропријације

Промена
апропријације

+

Промењени износ
апропријације

-

Буџетски корисник(подносилац захтева) :_______________________________
Одговорно лице у
Руководилац
Финансијама:
М.П.
буџетског корисника:
______________________________
________________________________
Одобрење за промену апропријације(попуњава Одсек за финансије)
Подаци и пратећа документација су истинито и тачно приказани, а трансфер је у складу са чланом
61.Закона о буџетском систему и Упутства о раду Трезора, потврђујем као лице овлашћено за
потписивање овог обрасца.
Захтев одобрен
Захтев одбијен
Разлог одбијања захтева__________________________________
Оверава
Шеф Одсека за финасије
М.П.
___________________________

Одобрава
Председник општине Трстеник
______________________________________
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Образац ЗК
Назив буџетског корисника__________________________
Шифра буџетског корисника_________________________
Шифра функционалне класификације_________________
Број захтева_______________________________________
Датум____________________________________________
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Одсек за за буџет и финансије

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ КВОТЕ
Р.Бр.

Опис

Економска
класификација

Извор
финансирања

Износ
апропријације

Промена
квоте за
квартал

+

Промењени
износ квоте

-

Укупно
Образложење захтева за промену квоте:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Буџетски корисник(подносилац захтева) :______________________________________
Одговорно лице у
Руководилац
Финансијама:
М.П.
буџетског корисника:
________________________________
_______________________________
Одобрење за промену квоте (попуњава Одсек за финансије)
Захтев одобрен
Захтев одбијен
Разлог одбијања захтева________________________
Оверава
Шеф Одсека за финасије
__________________________

М.П.

Одобрава
Председник општине Трстеник
______________________________________
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(Назив директног буџетског корисника)

Број захтева

18.03.2019.год.
ОБРАЗАЦ ИП

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТА И НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ
ЗА
месец
годину
Глава

Раздео

Функционална класификација

Буџетски корисник

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

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

Износ

Позиција

Позив на
број

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

Обрачун сачинио_________________ Потпис________________

Датум________________

1.Потврђујем да је плаћање по овом захтеву у складу са Одлуком о буџету општине Трстеник и тромесечним
планом извршења буџета, а пратећа документација је истинита, потпуна и рачунски тачна.
Датум
_________________________
2. Одобрава плаћање
_________________________
(Одговорно лице за оверавање)

М.П.

Одговорно лице буџетског корисника
_______________________________

М.П.

________________________________
(Одговорно лице за одобравање)
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датум:
ОБРАЗАЦ-ЗП
ОПШТИНА ТРСТЕНИК

_______________________________________________________
ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ
(Назив директног-индиректног корисника буџетских средстава)
ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ И ТРАНСФЕР СРЕДСТАВА
1.Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Трстеник за _________.годину, Раздео____глава____захтевамо исплату средстава
у укупном износну од__________________________________ динара.
Основ плаћања
Број и датум
документа

1

Документ
-предрачун
-рачун
-остало

Шифра
Корисник

Текући
рачун
корисника

5

6

Фунц.
Класификација

7

Извршење

Екон.
Класификација

Извор
Финансирања

8

9

Позиција

10

Износ

11

Рок за
плаћање

Јавна набавка
(Уговор или
основ
непокретања
ЈН)

12

13

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

М.П.

__________________________________
(Одговорно лице за оверавање)

_______________________________
(Одговорно лице за одобравање)
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Назив индиректног буџетског корисника _____________________________________
Образац ИК
Назив директног буџетског корисника________________________________________
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
-Одсек за финансије
ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ КЊИЖЕЊА
Опис:_________________________________
Датум извода:__________________________
Број извода:____________________________
Ред.бр.ставке извода:____________________
Број рачуна:____________________________
Раздео

Глава

Функционална
класификација

Економска
класификација

Опис

Извор
финансирања

Вредност
дуговања
У главној
књизи(+)

Вредност
потраживања у
главној књизи
(-)

Потврђује се да су са усаглашавањем књижења сагласни:
Датум

_____________

Овлашћено лице
индиректног буџетског
корисника
_________________________

Одговорно лице
Одсека за финансије
________________________

Шеф Одсека
за финансије
_________________________
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