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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

На основу чл. 32 ст.1. тач. 12. и чл. 

50. ст.2. у вези ст. 4. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС”,бр. 

129/2007 и 83/2014), чл. 40 ст. 1. тач. 13. и 

чл.70 ст.2 у вези ст.4 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 25.05.2018. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА 

ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

I- Констатује се престанак функције 

члана Општинског већа Општине Трстеник 

Савић Ивици из Трстеника, даном 

доношења овог Решења, због поднете 

оставке. 

II- Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 02-36/2018-01 

                                                                     

ПРЕДСЕДНИК СО-е,                                                       

        Герасим Атанасковић, дип.инг. пољоп.  
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             На основу члана 32. став 1. зачка 2) Закона о локалној самоуправи ( " Сл.гласник РС ", број 129/2007, и 

83/2014 – др. закон) , члана 77. Закона о буџетском систему  ( " Сл.гласник РС " број 54/2009 и 73/2010,101/2010 и 

101/2011,93/2012,62/2013,63/2013- исправка 108/2013 и 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/17) , Скупштина 

општине Трстеник на својој седници одржаној  дана  25.05.2018.године  донела је:  

О Д Л У К У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

                                                                    Члан 1. 

Остварени текући приходи и примања , као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну 

општине Трстеник у 2017. години износе у  000 динара: 

 

    I.   Укупно остварени текући приходи,примања и пренета средства................ 1.224.791  

   II.   Укупно извршени текући расходи и издаци.....................................................1.068.617 

  III.   Рaзлика  I – II ...................................................................................................... 156.174   

Члан 2. 

У билансу стања на дан 31.децембар 2017. године  ( образац бр.1) утврђена је укупна актива у износу 

од  1.673.591  динара и укупна пасива у износу од  1.673.591  динара и то 

 

AKTИВA 

    I.  Општинска управа 

 

О П И С  Бруто Исправк

а 

Нето  

1. Зграде и грађевински објекти                        0111 176.568 58.006 118.562 

2. Опрема                                                            0112 56.841 32.603       24.238 

3. Земљиште                                                       0141 72.048 - 72.048 

4. Нефинансиска имовина у припреми             0150 308.316 - 308.316 

5. Нематријална имовина                                  0160 8.406 6.764 1.642 

Свега нефинансијска имовина  622.179 97.373 524.806 

6. Дугорочна домаћа финансиска имовина      1110 432.987 - 432.987 

7. Новчана средства                                          1210 79.874 - 79.874 

8. Краткорочна потраживања                            1220  26.698 -       26.698 
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9. Kраткороцни пласмани                                  1230  60.860 - 60.860 

10 Обрачунати не плаћени расходи                  1300 67.726 - 67.726 

Свега финансијска имовина  668.145 - 668.145 

Укупна актива:      1.290.324 97.373 1.192.951 

 

 

 II.Mесне заједнице    

 

О п и с  Бруто Исправка Нето 

 

1 Зграде и грађевински објекти                      0111 172.656 113.515 59.141 

2 Опрема                                                          0112 10.083 9.758 325 

3 Oстала основна  средства                           0113    304 18 286 

4 Земљиште                                                     0141 7.702 - 7.702 

5 Нефинансијска имовина у припреми          0150 24.018 - 24.018 

Свега нефинансијска имовина                             214.763 123.291 91.472 

6 Новчана средства                                         1210 3.204 - 3.204 

7 Краткорочна потраживања                          1220 - - - 

8 Краткорочна потраживања-аванси             1230  - - - 

9. Активна временска разграничења              1300 451 - 451 

Свега финансијска имовина  3.655 - 3.655 

 Укупна актива  218.418 123.291 95.127 

 

III.Друштвене делатности ( Дечји вртић,Спортски центар,Народни универзитет,Народна библиотека,Културно 

просветна заједница, Туристичка организација ) 

 

 

O п и с Бруто Исправка  Нето  

1 Зграде и грађевински објекти                       0111 484.670 231.984 252.686 

2 Опема                                                             0112 46.822 33.294 13.528 

3 Остала основна средства                             0113  - - - 
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 4 Земљиште                                                      0141  15.645 - 15.645 

5 Нефинансијска имовина у припреми           0150 - - - 

6 Нематеријална имовина                               0160 7.579 - 7.579 

7 Залихе робе и материјала                              021          77 - 77 

8 Залихе ситног инв.и потр.материјала           022 1.717         1.453 264 

Свега нефинансијска имовина 556.510 266.731 289.779 

9 Новчана средствa                                        1210 2.879 - 2.879 

10 Краткорочна потраживања                         1220        6.667 4 6.663 

11 Краткорочна потраживања-аванси            1230 312 - 312 

11 Oбрачунати неплаћени расходи                1300 42.675 25.734 16.941 

Свега финансијска имовина 52.533 25.738 26.795 

 Укупна актива 609.043 292.469 316.574 

 

 

                                                  УКУПНА АКТИВА СВИХ КОРИСНИКА 

 

O п и с Бруто Исправка  Нето  

1 Зграде и грађевински објекти                      0111 833.894 403.505 430.389 

2 Опема                                                            0112 113.746 75.655 38.091 

3 Остала основна средства                            0113  304 18 286 

4 Земљиште                                                     0141  95.395 - 95.395 

5 Нефинансијска имовина у припреми          0150 332.334 - 332.334 

6 Нематеријална имовина                              0160 15.985 6.764 9.221 

7 Залихе робе и материјала                           0210 77 - 77 

8 Залихе ситног инвентара и потр.мат          0220 1.981         1.453 528 

Свега нефинансијска имовина 1.393.716 487.395 906.321 

9 Дугорочна потраживања                              1110  432.987 - 432.987 

10 Новчана средствa                                        1210 156.177 - 156.177 

11 Краткорочна потраживања                         1220        33.360 - 33.360 

12 Краткорочна потраживања - аванси          1230        61.172 - 61.172 
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13 Oбрачунати неплаћени расходи                1300 83.574 - 83.574 

Свега финансијска имовина 767.270 - 767.270 

 Укупна актива 2.160.986 487.395 1.673.591 

 

                                                 УКУПНА ПАСИВА СВИХ КОРИСНИКА 

O п и с Бруто Исправка Нето 

1 Обавезе за домаће дугорочне кредите        2110 352.290 - 352.290 

2 Обавезе за краткорочне кредите                   2210 - - - 

3 Oбавезе према запосленима                         2300 21.106 - 21.106 

4 Обавезе по основу камата                             2410 102  102 

5 Обавезе по основу донација                          2430         9.314 - 9.314 

6 Oбавезе за остале расходе-таксе, порезе   2450 498 - 498 

7 Oбавезе за примљене авансе                       2511 - - - 

8 Oбавезе према добављачима                       2520 39.648 - 39.648 

9 Остале обавезе                                               2540 777 - 777 

10 Пасивна временска разграничења                2910 94.930 - 94.930 

Укупне обавезе 518.665 - 518.665 

11 Извори капитала                                             3110   998.755 - 998.755 

12 Вишак прихода                                           321121 120.349 - 120.349 

13 Мањак прихода –дефицит                         321122 - - - 

14 Нераспор.вишак прихода из ран.година  321311 35.822 - 35.822 

15 Дефицит из ранијих година                        321312 - - - 

Укупни извори 1.154.926 - 1.154.926 

Укупна пасива 1.673.591 - 1.673.591 

 

                                                                   Члан 3. 

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра  2017.  године                 ( образац 

2 ) утврђени су: 
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A) П Р И Х О Д И  

1 Порез на доходак                                                                               711 289.165 

2 Порез на фонд зарада                                                                      712 - 

3 Порез на имовину                                                                              713 92.421 

4 Порез на добра и услуге                                                                    714 26.793 

5 Други порези                                                                                       716 11.890 

6 Донације и трансфери                                                                       730 599.293 

7 Приходи од имовине                                                                          741 6.798 

8 Приходи од продаје добара и услуга                                               742 36.139 

9 Приходи од новчаних казни                                                              743 8.531 

10 Добровољни трансфери физичких лица                                         744              2.380 

11 Мешовити и неодређени приходи                                                    745 4.722 

12 Меморандумске ставке за рефундацију расхода                           770 2.284 

13 Трансфери измеџу корисника на истом нивоу                                780 - 

14 Приходи из буџета републике индиректних корисника                   791 - 

                                                                                 Свега текући приходи  1.080.416 

 

B)  Р А С Х О Д И  

1 Плате и додаци запослених                                                             411 193.286 

2 Социјални доприноси                                                                       412 34.584 

3 Накнада у натури                                                                              413 47 

4 Социјална давања запосленима                                                     414 3.757 

5 Накнаде за запослене                                                                      415 5.026 

6 Награде, бонуси и остали                                                                416 2.505 

7 Посланички додатак                                                                         417 - 

Свега расходи за запослене 239.205 

8 Стални трошкови                                                                               421 111.636 

9 Трошкови путовања                                                                          422 5.040 

10 Услуге по уговору                                                                              423 62.755 

11 Специјализоване услуге                                                                   424 48.318 



Страна      7.    Број 3.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                       28.05.2018.год. 

 

12 Текуће поправке и одржавања                                                         425 116.020 

13 Материјал                                                                                           426 25.465 

14 Употреба основних средстава                                                          430 - 

14 Oтплата домаћих камата                                                                  440 21.461 

15 Субвенције                                                                                         450 46.692 

Свега : 437.387 

16 Донације и трансфери                                                                       460 184.381 

17 Накнаде за социјалну заштиту                                                         472 12.853 

18 Донације невладиним организацијама                                            481 31.053 

19 Taксе и остали порези                                                                      482 1.360 

20 Приходи од каѕни за прекршаје                                                       483 7.258 

21 Накнада штете због  повреде услед природних непогода             484 1.770 

22 Накнада штете од стране дтжавних органа                                    485 2.070 

Свега остало:         240.745 

                                                                                 Свега текући расходи  917.337 

 

1 ВИШAK  ПРИХОДА 163.079 

 

                                                                  Члан 4. 

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31.децембра 2017. године ( 

образац 3 ) утврђени су укупни извори финансирања у износу од 

79.054  динара и укупни издаци у износу од  149.685  динара, тако да је мањак примања 70.631     динара. 

 

A) Примања од продаје нефин.имовине и задуживања  

1. Примања од продаје непокретности                                           8111 2.032 

2. Примања од продаје осталих основних средстава                   8130 - 

3. Примања од продаје робе за даљу продају                               8231 249 

4. Примања од продаје земље                                                        8411 1.391 

5.  Примања од задуживања код пословних банака                       9114 74.786 

6. Примања од продаје акција                                                         9219 - 

    Укупна новчана примања 79.054 
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Б) Издаци за нефинансијску имовину 

1 Куповина зграда и објеката                                                        5111 60 

2 Изградња и куповина грађевинских објеката                           5112 48.544 

3 Kапитално одржавање зграда и објеката                                  5113 24.175 

4 Пројектно планирање                                                                  5114 1.410 

Свега грађевински објектиi 74.189 

5 Машине и опрема                                                                        5120 10.677 

6 Остала опрема                                                                             5131 15.852 

Свега опрема 26.529 

7 Нематеријална имовина                                                             5150 1.006 

8 Залихе робе за даљу продају                                                     5230 296 

9 Земљиште                                                                                    5411 697 

10 Отплата главнице домаћим кредиторима                                 6140 46.968 

11 Набавка домаће финансиске имовине                                       6210 - 

Свега остало 48.967 

Укупни издаци 149.685 

Мањак новчаних примања                                                             A - Б 70.631 

 

                                                                   Члан 5. 

У извештају о новчаним токовима ( образац 4.) утврђена су укупни приливи у износу од  1.159.729 

динара  и укупни одливи у износу од 1.068.617  динара што се види из следећег прегледа: 

A) НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 

1 Порез на доходак                                                                            711 289.165 

2 Порез на фонд зарада                                                                    712 - 

3 Порез на имовину                                                                           713 92.421 

4 Порез на добра и услуге                                                                714  26.793 

5 Други порез                                                                                     716 11.890 

6 Донације и трансфери                                                                   730 599.293 

7 Приходи од имовине                                                                      741 6.798 
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8 Приходи од продаје добара и услуга                                           742 36.139 

9 Приливи од новчаних казни                                                          743 8.531 

10 Добровољни трансфери од физичких лица                                744           2.380 

11 Мешовити и неодређени пеходиi                                                 745 4.722 

12 Меморандумске ставке за рефундацију расхода                        771 1.784 

13 Меморандумска ставке за рефундацију  расхода предходне године                                                                                              

772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

500 

14 Трансфери између кор.на истом нивоу                                        780 - 

15 Примања из буџета Републике индирекних корисника             791 - 

Укупни текући приходи 1.080.416 

16 Примања од продаје непокретности                                          8110      2.032 

17 Примања од продаје покретне имовине                                    8120 596 

18 Примања од продаје залиха                                                       8230 249 

19 Примања од продаје земље                                                       8410        1.391 

20 Примања од задуживања код пословних банака                      9114 74.786 

21 Примања од продаје домаћих акција                                         9219            - 

Свега новчана примања 79.054 

Свег  новчани прилив 1.159.470 

Корекција новчаног прилива 259 

Кориговани новчани приливи 1.159.729 

1 Плате и додаци запослених                                                             411 193.286 

2 Социјални доприноси                                                                       412 34.584 

3 Накнада у натури                                                                              413 47 

4 Социјална давања запосленима                                                     414 3.757 

5 Наканде за запослене                                                                      415 5.026 

6 Награде,бонуси и остало                                                                 416 2.505 

7 Посланички додатак                                                                         417 - 

Свега расходи за запослене 239.205 

7 Стални трошкови                                                                              421 111.636 

8 Трошкови путовања                                                                         422 5.040 
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9 Услуге по уговору                                                                             423 62.755 

10 Специјализоване услуге                                                                  424 48.318 

11 Текуће поправке и одржавања                                                        425 116.020 

12 Материјал                                                                                          426 25.465 

Свега коришћење роба и услуга 369.234 

13 Употреба основних средстава                                                         430 - 

14 Oтплата камата домаћим пословним банкама                             440 21.461 

15 Субвенције                                                                                        450 46.692 

16 Донације и трансфери                                                                     460 184.381 

17 Издаци за социјалну заштиту                                                          472 12.853 

18 Издаци за дотације невладиним организацијама                          481 31.053 

19 Остали порези и таксе                                                                     482 1.360 

20 Принудне наплате преко суда                                                         483     7.258 

21 Издаци за накнаду штете због природних непогода                      484 1.770 

22 Накнада штете од стране државних органа                                    485 2.070 

Свега остало 308.898 

Укупни   расходи 917.337 

22 Издаци за нефинансијску имовину                                                5000          102.717 

23 Издаци за отплату главнице                                                            611 46.968 

24 Набавка финансиске имовине                                                         621 - 

Свега новчани одлив 1.067.022 

Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације - 

Корекција новчаних одлива 1.595 

                                                                         Кориговани новчани одливи       

1.068.617 

 

 

 

                                                Рекапитулација  

1 Новчани приливи 1.159.470 
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2 Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не  

eвидентирају преко класа 7000,8000,9000 

259 

3 Кориговани приливи за наплаћена средства у обрачуну 1+2 1.159.729 

4 Новчани одливи 1.067.022 

5 Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене 

на терет сопствених прихода 

- 

6 Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не 

евидентирају преко класе 4000,5000 и 6000 

1.595 

7 Кориговани одливи за примљена средства у обрачуну 4-5+6 1.068.617 

8 Салдо готовине на почетку године 65.067 

9 Салдо готовине на крају године   (3-7 )+ 8 156.179 

 

Износ од 156.179  представља стање на жиро рачуну свих корисника на дан 31.12.2017. годинe. 

       

 

 

 

 

Члан 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна      13.    Број 3.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                       28.05.2018.год. 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

  Примања План 2017 

Извршење плана 

прихода 2017 
% извршења 

1 2 3 3   

321000 УТРВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 59,542,994.56 59,542,994.56   

321121 Вишак прихода и примања 59,542,994.56 59,542,994.56   

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ        

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК       

711111 Порез на зараде 228,250,415.18 238,586,370.08 104.53 

711120 Порез на приходе од сам.делатности 28,500,000.00 28,523,170.33 100.08 

711140 Порез на приходе од имовине 2,500,000.00 1,428,711.80 57.15 

711160 Порез на приход од осигурање лица 10,000.00   0.00 

711180 Самодоприноси 1,500,000.00 821,137.07 54.74 

711190 Порез на друге приходе 19,500,000.00 19,805,775.11 101.57 

  УКУПНО  711 280,260,415.18 289,165,164.39 103.18 

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА       

712112 Порез на фонд зарада 0.00 8.45   

  УКУПНО  712 0.00 8.45   
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713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ       

713120 Порез на имовину 75,800,000.00 78,102,370.61 103.04 

713311 Порез на наслеђе и поклон 4,000,000.00 3,634,750.40 90.87 

713400 Порез на финансијске и капиталне трансакције 12,500,000.00 10,684,482.00 85.48 

   УКУПНО  713 92,300,000.00 92,421,603.01 100.13 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ       

          

714510 Порез на моторна возила 16,700,000.00 15,687,020.00 93.93 

714543 Накнада за промену намене пољ.земљишта 750,000.00 604,692.00 80.63 

714552 Боравишна такса 450,000.00 235,140.00 52.25 

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 8,000,000.00 10,265,933.43 128.32 

  УКУПНО  714 25,900,000.00 26,792,785.43 103.45 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ       

716110 Комунална такса за фирму 12,500,000.00 11,890,226.03 95.12 

  УКУПНО  716 12,500,000.00 11,890,226.03 95.12 

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР. ОРГАНИЗАЦИЈА       

732100 Текуће донације од међународних организација 1,500,000.00 0.00 0.00 

  УКУПНО  732 1,500,000.00 0.00 0.00 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ       

733151 Ненаменски трансфери од републике 465,658,366.00 465,658,368.00 100.00 
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733152 Наменски трансфер 10,000,000.00 11,242,602.28 112.43 

733154 Наменски трансфер-одобрени пројекти по конкурсу 5,990,600.00 5,218,830.40 87.12 

733100 Текући трансфери 40,000,000.00 30,000,000.00 75.00 

733261 Капитални наменски трансфери од републике 0.00 5,906,814.00   

  УКУПНО  733 521,648,966.00 518,026,614.68 99.31 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ       

741150 Камате на средства трезора 500,000.00 0.00 0.00 

741520 Накнада за кор.пољопр.земљишта 1,000,000.00 894,882.45 89.49 

741530 Накнада за коришћење простора и гр.земљишта 12,500,000.00 5,800,803.69 46.41 

  УКУПНО 741 14,000,000.00 6,695,686.14 47.83 

742000 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА       

742156 

Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у предшколским 

установама у корист нивоа општина 19,223,000.00 17,371,183.47 90.37 

742150 Приходи од закупа 1,500,000.00 1,025,192.12 68.35 

742253 Накнада за уређење грађ.земљишта   5,500,000.00 3,799,491.69 69.08 

742350 Приходи од општинских органа 2,500,000.00 1,165,056.26 46.60 

  УКУПНО 742 28,723,000.00 23,360,923.54 81.33 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ       

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 9,000,000.00 8,531,584.20 94.80 

  УКУПНО 743 9,000,000.00 8,531,584.20 94.80 

744000 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
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ЛИЦА 

744151 Текући доб. транс. од физичких и правних лица 3,998,500.00 1,972,216.00 49.32 

  УКУПНО 744 3,998,500.00 1,972,216.00 49.32 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ       

745150 Мешовити и неодређени приходи општине 14,500,000.00 1,348,081.65 9.30 

  УКУПНО 745 14,500,000.00 1,348,081.65 9.30 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ       

772000 Меморандумске ставке 250,000.00 500,254.49 200.10 

  УКУПНО 722 250,000.00 500,254.49 200.10 

  УКУПНО 700000 1,004,580,881.18 980,705,148.01 97.62 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ       

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА       

811150 Приходи од продаје непокретности у корист нивоа општина 5,000,000.00 0.00 0.00 

811153 

Примања од отплате станова у  у корист нивоа општина- средства 

Фонда за сол.стамбену изградњу 4,000,000.00 2,032,195.23 50.80 

  УКУПНО 811 9,000,000.00 2,032,195.23 22.58 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ       

812151 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 600,000.00 596,450.00 99.41 

  УКУПНО 812 600,000.00 596,450.00 99.41 

813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА       

813120 Примања од продаје осталих основних средстава 500,000.00 0.00 0.00 
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  УКУПНО 813 500,000.00 0.00 0.00 

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА       

841151 Примања од продаје земљишта 10,000,000.00 1,390,750.00 13.91 

  УКУПНО 841 10,000,000.00 1,390,750.00 13.91 

  УКУПНО 800000 20,100,000.00 4,019,395.23 20.00 

900000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ       

911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА       

911450 Примања од задуживања код пословних банака 75,000,000.00 74,786,567.29 99.72 

  УКУПНО 911 75,000,000.00 74,786,567.29 99.72 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ       

921950 Примања од продаја акција и осталог капитала 1,500,000.00 0.00 0.00 

  УКУПНО 921 1,500,000.00 0.00 0.00 

  УКУПНО 900000 76,500,000.00 74,786,567.29 97.76 

  УКУПНО 1,160,723,875.74 1,119,054,105.09 96.41 

 

 

 

 

 



Страна      18.    Број 3.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                       28.05.2018.год. 

 

 

 

ТАБЕЛА  - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
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НАМЕНА 

Планирано из 

буџета за 2017 

годину (извор 

01,и извори од 

06-15) 

Извршењ

е из 

буџета за 

2017 

годину 

(извор 

01,и 

извори од 

06-15) 

% 

извр

шењ

а 

Планирано 

из 

сопствених 

средстава 

буџетских 

корисника 

за 2017 

годину 

Извршење 

из 

сопствених 

средстава 

буџетских 

корисника 

за 2017 

годину 

Укупна 

средства  из 

свих извора 

финансирања  

за 2017 годину  

Укупно 

извршењ

е из свих 

извора  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12  13 14 

1 

1.

01         
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

              

    

210

1       

Програм 16 -Политички систем 

локалне самоуправе               

    

210

1-

000

1       Функционисање скупштине               

      

1

1

1     Извршни и законодавни органи               

        1 

4

1

1 Плате, додаци и накнаде запослених 2,550,000.00 

2,506,374.

09 98.29     2,550,000.00 

2,506,374

.09 

        2 4

1
Социјални допр. на терет послодавца 456,450.00 448,641.15 98.29     456,450.00 

448,641.1
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2 5 

        3 

4

1

4 Социјална давања запосленима 50,000.00 50,000.00 

100.0

0     50,000.00 50,000.00 

        4 

4

1

5 Накнада трошкова за запослене 75,000.00 71,353.22 95.14     75,000.00 71,353.22 

        5 

4

2

3 Накнаде члановима комисија 160,000.00 157,688.18 98.56     160,000.00 

157,688.1

8 

        6 

4

2

3 Накнаде одборницима 6,480,000.00 

6,101,375.

72 94.16     6,480,000.00 

6,101,375

.72 

        7 

4

2

2 Трошкови путовања 530,000.00 280,720.17 52.97     530,000.00 

280,720.1

7 

        8 

4

2

3 

Наканде секретарима одборничких 

група 2,000,000.00 

1,943,800.

40 97.19     2,000,000.00 

1,943,800

.40 

        9 

4

2

3 Услуге по уговору 2,100,000.00 

2,067,455.

44 98.45     2,100,000.00 

2,067,455

.44 

        

1

0 

4

6

5 Остале текуће дотације 391,451.72 380,833.46 97.29     391,451.72 

380,833.4

6 

        

1

1 

4

8

1 Дотације политичким странкама 400,000.00 319,607.88 79.90     400,000.00 

319,607.8

8 
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            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 15,192,901.72 

14,327,849

.71 94.31     15,192,901.72 

14,327,84

9.71 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 2101-0001: 15,192,901.72 

14,327,849

.71 94.31     15,192,901.72 

14,327,84

9.71 

            

извор финансирања за ПА2101-0001                        

01 приход из буџета:  15,192,901.72 

14,327,849

.71 94.31     15,192,901.72 

14,327,84

9.71 

    

120

1       

Програм 13 -Развој културе и 

информисања               

    

120

1-

000

4       

Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 

информисања               

      

8

3

0     Услуге емитовања и штампања               

        

1

2 

4

2

3 

Услуге по уговору -пренос седница 

скупштине 1,200,000.00 

1,179,039.

79 98.25     1,200,000.00 

1,179,039

.79 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 1,200,000.00 

1,179,039.

79 98.25     1,200,000.00 

1,179,039

.79 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1201-0004: 1,200,000.00 

1,179,039.

79 98.25     1,200,000.00 

1,179,039

.79 

            

извор финансирања за ПА1201-0004                        

01 приход из буџета:  1,200,000.00 

1,179,039.

79 98.25     1,200,000.00 

1,179,039

.79 

            

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1-ГЛАВА1-

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 16,392,901.72 

15,506,889

.50 94.60     16,392,901.72 

15,506,88

9.50 
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2 

2.

01         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                

    

210

1       

Програм 16 -Политички систем 

локалне самоуправе               

    

210

1-

000

2       Функционисање извршних органа               

      

1

1

1     Извршни и законодавни органи               

        

1

3 

4

1

1 Плате, додаци и накнаде запослених 2,650,000.00 

2,583,871.

40 97.50     2,650,000.00 

2,583,871

.40 

        

1

4 

4

1

2 Социјални допр. на терет послодавца 474,350.00 462,513.00 97.50     474,350.00 

462,513.0

0 

        

1

5 

4

1

4 Социјална давања запосленима 50,000.00 50,000.00 

100.0

0     50,000.00 50,000.00 

        

1

6 

4

1

5 Накнада трошкова за запослене 100,000.00 35,224.31 35.22     100,000.00 35,224.31 

        

1

7 

4

2

2 Трошкови путовања 300,000.00 143,129.64 47.71     300,000.00 

143,129.6

4 

        

1

8 

4

2

3 Услуге по уговору 4,600,000.00 

3,756,712.

04 81.67     4,600,000.00 

3,756,712

.04 
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1

9 

4

6

5 Остале текуће дотације 360,149.69 343,012.69 95.24     360,149.69 

343,012.6

9 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 8,534,499.69 

7,374,463.

08 86.41     8,534,499.69 

7,374,463

.08 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 2101-0002: 8,534,499.69 

7,374,463.

08 86.41     8,534,499.69 

7,374,463

.08 

            

извор финансирања за ПА2101-0001                        

01 приход из буџета:  8,534,499.69 

7,374,463.

08 86.41     8,534,499.69 

7,374,463

.08 

    

120

1       

Програм 13 -Развој културе и 

информисања               

    

120

1-

000

4       

Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 

информисања               

      

8

3

0     Услуге емитовања и штампања               

        

2

0 

4

2

3 Услуге по уговору  1,500,000.00 

1,257,903.

40 83.86     1,500,000.00 

1,257,903

.40 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 1,500,000.00 

1,257,903.

40 83.86     1,500,000.00 

1,257,903

.40 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1201-0004: 1,500,000.00 

1,257,903.

40 83.86     1,500,000.00 

1,257,903

.40 

            

извор финансирања за ПА1201-0004                       

01 приход из буџета:  1,500,000.00 

1,257,903.

40 83.86     1,500,000.00 

1,257,903

.40 

    
120

      Србија у ритму Европе               
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1-

П7 

      

1

1

1     Извршни и законодавни органи               

        

2

1 

4

2

4 Специјализоване услуге 400,000.00 398,100.00 99.53     400,000.00 

398,100.0

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 400,000.00 398,100.00 99.53     400,000.00 

398,100.0

0 

            СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-П7: 400,000.00 398,100.00 99.53     400,000.00 

398,100.0

0 

            

извор финансирања за ПР1201-П7                     

01 приход из буџета:  400,000.00 398,100.00 99.53     400,000.00 

398,100.0

0 

            СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2-ГЛАВА2.01.: 10,434,499.69 

9,030,466.

48 86.54     10,434,499.69 

9,030,466

.48 

            

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2.-

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: 10,434,499.69 

9,030,466.

48 86.54     10,434,499.69 

9,030,466

.48 

              

3 

3.

01          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ               

    

210

1       

Програм 16 -Политички систем 

локалне самоуправе               

    

210

1-

000

2       Функционисање извршних органа               

      
1

    Извршни и законодавни органи               
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1

1 

        

2

2 

4

1

1 Плате, додаци и накнаде запослених 2,744,428.80 

1,334,120.

25 48.61     2,744,428.80 

1,334,120

.25 

        

2

3 

4

1

2 Социјални допр. на терет послодавца 484,464.36 238,807.53 49.29     484,464.36 

238,807.5

3 

        

2

8

1 

4

1

4 Социјална давања запосленима 100,000.00 91,343.29 91.34     100,000.00 91,343.29 

        

2

4 

4

1

5 Накнада трошкова за запослене 100,000.00 59,245.64 59.25     100,000.00 59,245.64 

        

2

5 

4

2

3 Накнаде члановима већа 4,600,000.00 

4,521,440.

35 98.29     4,600,000.00 

4,521,440

.35 

        

2

6 

4

6

5 Остале текуће дотације 664,296.02 630,919.97 94.98     664,296.02 

630,919.9

7 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 8,693,189.18 

6,875,877.

03 79.09     8,693,189.18 

6,875,877

.03 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 2101-0002: 8,693,189.18 

6,875,877.

03 79.09     8,693,189.18 

6,875,877

.03 

            

извор финансирања за ПА2101-0002                       

01 приход из буџета:  8,693,189.18 

6,875,877.

03 79.09     8,693,189.18 

6,875,877

.03 

            СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3-ГЛАВА3.01: 8,693,189.18 

6,875,877.

03 79.09     8,693,189.18 

6,875,877

.03 
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СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 -  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 8,693,189.18 

6,875,877.

03 79.09     8,693,189.18 

6,875,877

.03 

              
              

4 

4.

01         ОПШТИНСКА УПРАВА               

    

060

2       Програм 15 - Локална Самоуправа               

    

060

2-

000

1       

Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина               

      

1

3

3     Остале опште услуге               

        

2

7 

4

1

1 Плате, додаци и накнаде запослених 74,653,298.38 

73,875,228

.13 98.96     74,653,298.38 

73,875,22

8.13 

        

2

8 

4

1

2 Социјални допр. на терет послодавца 13,370,105.80 

13,226,978

.15 98.93     13,370,105.80 

13,226,97

8.15 

        

2

9 

4

1

4 Социјална давања запосленима 3,850,000.00 

1,678,305.

59 43.59     3,850,000.00 

1,678,305

.59 

        

3

0 

4

1

5 Накнада трошкова за запослене 2,500,000.00 

2,169,222.

72 86.77     2,500,000.00 

2,169,222

.72 

        

3

1 4

1

Награде запосленима и 

ост.пос.расходи 981,000.00 980,465.68 99.95     981,000.00 

980,465.6

8 
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6 

        

3

2 

4

2

1 Стални трошкови 21,350,000.00 

19,488,462

.71 91.28     21,350,000.00 

19,488,46

2.71 

        

3

3 

4

2

2 Трошкови путовања 350,000.00 297,333.11 84.95     350,000.00 

297,333.1

1 

        

3

4 

4

2

3 Услуге по уговору 7,780,000.00 

6,788,791.

17 87.26     7,780,000.00 

6,788,791

.17 

        

3

5 

4

2

3 Накнаде члановима комисија 2,000,000.00 

1,985,818.

12 99.29     2,000,000.00 

1,985,818

.12 

        

3

6 

4

2

3 

Услуге по уговору - штампање промо 

материјала 700,000.00 539,512.00 77.07     700,000.00 

539,512.0

0 

        

3

7 

4

2

4 Специјализоване услуге 2,670,000.00 

1,424,640.

33 53.36     2,670,000.00 

1,424,640

.33 

        

3

9 

4

2

5 Текуће поправке и одржавање 4,620,000.00 

1,983,239.

84 42.93     4,620,000.00 

1,983,239

.84 

        

4

0 

4

2

6 Материјал 6,600,000.00 

4,710,840.

06 71.38     6,600,000.00 

4,710,840

.06 

        

4

1 

4

6

5 Остале текуће дотације-порез 10% 7,810,249.24 

7,504,120.

96 96.08     7,810,249.24 

7,504,120

.96 
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4

2 

4

6

5 Остале текуће дотације-чланарине 1,080,000.00 879,484.45 81.43     1,080,000.00 

879,484.4

5 

        

4

3 

4

8

2 Порези, таксе и казне 670,000.00 531,586.54 79.34     670,000.00 

531,586.5

4 

        

4

4 

4

8

3 Новчане казне по реш.судова 6,300,000.00 

5,685,675.

50 90.25     6,300,000.00 

5,685,675

.50 

        

4

5 

4

8

4 

Накнада штете од ел.непогода и 

прир.узрока 2,000,000.00 

1,770,331.

10 88.52     2,000,000.00 

1,770,331

.10 

        

4

6 

5

4

1 Средства за експропријацију 1,872,143.00 696,700.00 37.21     1,872,143.00 

696,700.0

0 

        

4

7 

5

1

2 Машине и опрема 4,500,000.00 

3,155,709.

55 70.13     4,500,000.00 

3,155,709

.55 

        

4

8 

5

1

5 Нематеријална имовина 462,000.00 459,600.00 99.48     462,000.00 

459,600.0

0 

        

4

9 

4

8

5 Накнаде штете 715,000.00 710,997.84 99.44     715,000.00 

710,997.8

4 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133 166,833,796.42 

150,543,04

3.55 90.24     166,833,796.42 

150,543,0

43.55 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0602-0001: 166,833,796.42 

150,543,04

3.55 90.24     166,833,796.42 

150,543,0

43.55 
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извор финансирања за ПА0602-0001                       

01 приход из буџета:  166,833,796.42 

150,543,04

3.55 90.24     166,833,796.42 

150,543,0

43.55 

    

060

2-

000

3       Управљање јавним дугом               

      

1

7

0     Трансакције јавног дуга               

        

5

1 

4

4

1 Отплате домаћих камата 14,800,000.00 

13,883,627

.62 93.81     14,800,000.00 

13,883,62

7.62 

        

5

2 

6

1

1 

Отплата главнице домаћим 

кредиторима 49,700,000.00 

46,967,767

.41 94.50     49,700,000.00 

46,967,76

7.41 

        

5

3 

4

4

4 Пратећи трошкови задуживања 9,000,000.00 

6,811,767.

93 75.69     9,000,000.00 

6,811,767

.93 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 73,500,000.00 

67,663,162

.96 92.06     73,500,000.00 

67,663,16

2.96 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0602-0003: 73,500,000.00 

67,663,162

.96 92.06     73,500,000.00 

67,663,16

2.96 

            

извор финансирања за ПА0602-0003                       

01 приход из буџета:  73,500,000.00 

67,663,162

.96 92.06     73,500,000.00 

67,663,16

2.96 

    

060

2-

000

7       

Функционисање националних 

савета националних мањина               
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1

3

3     Остале опште услуге               

        

5

4 

4

8

1 

Дотације етничким заједницама и 

мањинама 500,000.00 500,000.00 

100.0

0     500,000.00 

500,000.0

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133 500,000.00 500,000.00 

100.0

0     500,000.00 

500,000.0

0 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0602-0007: 500,000.00 500,000.00 

100.0

0     500,000.00 

500,000.0

0 

    

060

2-

000

9       Текућа буџетска резерва               

      

1

3

3     Остале опште услуге               

        

5

5 

4

9

9 Текућа буџетска резерва 362,900.00         362,900.00 0.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133 362,900.00         362,900.00 0.00 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0602-0009: 362,900.00         362,900.00 0.00 

            

извор финансирања за ПА0602-0009                       

01 приход из буџета:  362,900.00         362,900.00 0.00 

    

060

2-

001
      Стална буџетска резерва               
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0 

      

1

3

3     Остале опште услуге               

        

5

6 

4

9

9 Стална буџетска резерва 2,000,000.00         2,000,000.00 0.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133 2,000,000.00         2,000,000.00 0.00 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0602-0010: 2,000,000.00         2,000,000.00 0.00 

            

извор финансирања за ПА0602-0010                       

01 приход из буџета:  2,000,000.00         2,000,000.00 0.00 

    

060

2-

001

4       

Управљање у ванредним 

ситуацијама - Штаб за ванредне 

ситуације               

      

1

6

0     Опште јавне услуге               

        

5

7 

4

2

3 Услуге по уговору 300,000.00 280,535.00 93.51     300,000.00 

280,535.0

0 

        

5

8 

4

2

5 Текуће поправке и одржавање 120,000.00 110,880.00 92.40     120,000.00 

110,880.0

0 

        

5

9 

4

2

5 Чишћење водотокова другог реда 2,100,000.00 

1,858,837.

06 88.52     2,100,000.00 

1,858,837

.06 
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6

0 

4

2

6 Материјал 350,000.00 308,122.00 88.03     350,000.00 

308,122.0

0 

        

6

2 

5

1

2 Опрема 450,000.00         450,000.00 0.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 3,320,000.00 

2,558,374.

06 77.06     3,320,000.00 

2,558,374

.06 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0602-0014: 3,320,000.00 

2,558,374.

06 77.06     3,320,000.00 

2,558,374

.06 

            

извор финансирања за ПА0602-0014                      

01 приход из буџета:  3,320,000.00 

2,558,374.

06 77.06     3,320,000.00 

2,558,374

.06 

    

060

2-

П1       

Инвестиционо одржавање 

просторија општине Трстеник               

      

1

3

3     Остале опште услуге               

        

6

3 

5

1

1 

Инвестиционо одржавање просторија 

општине Трстеник 3,000,000.00 

2,571,713.

00 85.72     3,000,000.00 

2,571,713

.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133 3,000,000.00 

2,571,713.

00 85.72     3,000,000.00 

2,571,713

.00 

            СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-П1: 3,000,000.00 

2,571,713.

00 85.72     3,000,000.00 

2,571,713

.00 

            

СВЕГА ЗА Програм 15 - Локална 

Самоуправа: 249,516,696.42 

223,836,29

3.57 89.71     249,516,696.42 

223,836,2

93.57 
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110

1       

Програм 1- Урбанизам и просторно 

планирање               

    

110

1-

000

1       

Просторно и урбанистичко 

планирање               

      

6

2

0     Развој заједнице               

        

6

4 

4

2

4 

Специјализоване услуге-пројектовање 

објеката високоградње,урбанистичко 

пројектовање, надзор на 

обј.високоградње 15,000,000.00 

14,892,523

.77 99.28     15,000,000.00 

14,892,52

3.77 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 15,000,000.00 

14,892,523

.77 99.28     15,000,000.00 

14,892,52

3.77 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1101-0001: 15,000,000.00 

14,892,523

.77 99.28     15,000,000.00 

14,892,52

3.77 

            

извор финансирања за ПА1101-0001                     

01 приход из буџета:  15,000,000.00 

14,892,523

.77 99.28     15,000,000.00 

14,892,52

3.77 

    

110

1-

000

3       

Управљање грађевинским 

земљиштем               

      

6

2

0     Развој заједнице               

        

6

5 

4

2

1 

Преузете обавезе Дирекције  -Стални 

трошкови-Комстан-репрограм 5,815,560.00 

5,815,560.

00 

100.0

0     5,815,560.00 

5,815,560

.00 
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6

6 

4

2

3 Услуге ЈП за уређење грађ.земљишта 5,000,000.00 

3,797,418.

54 75.95     5,000,000.00 

3,797,418

.54 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 10,815,560.00 

9,612,978.

54 88.88     10,815,560.00 

9,612,978

.54 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1101-0003: 10,815,560.00 

9,612,978.

54 88.88     10,815,560.00 

9,612,978

.54 

            

извор финансирања за ПА1101-0003                     

01 приход из буџета:  10,815,560.00 

9,612,978.

54 88.88     10,815,560.00 

9,612,978

.54 

    

110

1-

000

4       Социјално становање               

      

6

2

0     Развој заједнице               

        

5

0 

4

7

2 

ЛАП за интерно расељена и избегла 

лица 6,790,000.00 

4,314,665.

35 63.54     6,790,000.00 

4,314,665

.35 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 6,790,000.00 

4,314,665.

35 63.54     6,790,000.00 

4,314,665

.35 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1101-0004: 6,790,000.00 

4,314,665.

35 63.54     6,790,000.00 

4,314,665

.35 

            

извор финансирања за ПА1101-0004                     

01 приход из буџета:  6,790,000.00 

4,314,665.

35 63.54     6,790,000.00 

4,314,665

.35 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 1: 32,605,560.00 

28,820,167

.66 88.39     32,605,560.00 

28,820,16

7.66 

    
110

      Програм 2 - Комунална делатност               
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2 

    

110

2-

000

1       

Управљање/одржавање јавним 

осветљењем               

      

6

4

0     Улична расвета               

        

6

7 

4

2

1 

Стални трошкови - Јавна расвета-

енергија 37,800,000.00 

27,214,771

.59 72.00     37,800,000.00 

27,214,77

1.59 

        

6

8 

4

2

3 

Услуге по уговору - израда и надзор 

реализације програма 

управљања/одржавања јавног 

осветљења 1,300,000.00 

1,224,471.

84 94.19     1,300,000.00 

1,224,471

.84 

        

6

9 

4

2

5 

Текуће поправке и одржавање јавног 

осветљења 3,900,000.00 

2,350,416.

42 60.27     3,900,000.00 

2,350,416

.42 

        

2

8

0 

5

1

2 Опрема 528,000.00 527,997.60 

100.0

0     528,000.00 

527,997.6

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640 43,528,000.00 

31,317,657

.45 71.95     43,528,000.00 

31,317,65

7.45 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1102-0001: 43,528,000.00 

31,317,657

.45 71.95     43,528,000.00 

31,317,65

7.45 

            

извор финансирања за ПА1101-0001                     

01 приход из буџета:  43,528,000.00 

31,317,657

.45 71.95     43,528,000.00 

31,317,65

7.45 

    110

2-
      

Одржавање јавних зелених 
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000

2 

површина 

      

6

2

0     Развој заједнице               

        

7

0 

4

2

1 Стални трошкови 12,000,000.00 

11,999,718

.82 

100.0

0     12,000,000.00 

11,999,71

8.82 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 12,000,000.00 

11,999,718

.82 

100.0

0     12,000,000.00 

11,999,71

8.82 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1102-0002: 12,000,000.00 

11,999,718

.82 

100.0

0     12,000,000.00 

11,999,71

8.82 

            

извор финансирања за ПА1101-0002                   

01 приход из буџета:  12,000,000.00 

11,999,718

.82 

100.0

0     12,000,000.00 

11,999,71

8.82 

    

110

2-

000

3       

Одржавање чистоће на површинама 

јавне намене               

      

6

2

0     Развој заједнице               

        

7

1 

4

2

1 Стални трошкови 15,000,000.00 

14,987,308

.45 99.92     15,000,000.00 

14,987,30

8.45 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 15,000,000.00 

14,987,308

.45 99.92     15,000,000.00 

14,987,30

8.45 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1102-0003: 15,000,000.00 

14,987,308

.45 99.92     15,000,000.00 

14,987,30

8.45 
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извор финансирања за ПА1101-0003                  

01 приход из буџета:  15,000,000.00 

14,987,308

.45 99.92     15,000,000.00 

14,987,30

8.45 

    

110

2-

000

4       Зоохигијена               

      

6

2

0     Развој заједнице               

        

7

2 

4

2

4 

Специјализоване услуге -уништавање 

ларви и комараца 1,200,000.00 

1,107,600.

00 92.30     1,200,000.00 

1,107,600

.00 

        

7

3 

4

2

1 

Специјализоване услуге - хумано 

хватање паса луталица 1,000,000.00 720,000.00 72.00     1,000,000.00 

720,000.0

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 2,200,000.00 

1,827,600.

00 83.07     2,200,000.00 

1,827,600

.00 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1102-0004: 2,200,000.00 

1,827,600.

00 83.07     2,200,000.00 

1,827,600

.00 

            

извор финансирања за ПА1102-0004                 

01 приход из буџета:  2,200,000.00 

1,827,600.

00 83.07     2,200,000.00 

1,827,600

.00 

    

110

2-

000

7       

Производња и дистрибуција 

топлотне енергије               

      

6

2

0     Развој заједнице               
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7

4 

4

5

1 

Субвенције јав. предузећима - 

Енергетика 41,000,000.00 

41,000,000

.00 

100.0

0     41,000,000.00 

41,000,00

0.00 

        

2

8

8 

4

2

1 Стални трошкови-осигурање централа 100,000.00 93,368.04 93.37     100,000.00 93,368.04 

        

7

5 

4

2

3 Накнада комисијама 620,000.00 601,265.84 96.98     620,000.00 

601,265.8

4 

        

7

6 

4

2

5 

Текуће поправке и одржавање-редовна 

контрола топловода 300,000.00 0.00 0.00     300,000.00 0.00 

        

2

7

8 

5

1

3 Остале некретнине и опрема 15,851,758.00 

15,851,757

.84 

100.0

0     15,851,758.00 

15,851,75

7.84 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 57,871,758.00 

57,546,391

.72 99.44     57,871,758.00 

57,546,39

1.72 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1102-0007: 57,871,758.00 

57,546,391

.72 99.44     57,871,758.00 

57,546,39

1.72 

            

извор финансирања за ПА1102-0007                 

01 приход из буџета:  57,871,758.00 

57,546,391

.72 99.44     57,871,758.00 

57,546,39

1.72 

    

110

2-

000

8       

Управљање и снабдевање водом за 

пиће               

      

6

3

0     Водоснабдевање               
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7

7 

4

5

1 

Субвенције јав. предузећима - 

Комстан 2,000,000.00 

2,000,000.

00 

100.0

0     2,000,000.00 

2,000,000

.00 

        

7

8 

5

1

1 

Учешће општине у реализацији 

пројеката- Комстан 2,000,000.00 

1,409,640.

00 70.48     2,000,000.00 

1,409,640

.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 4,000,000.00 

3,409,640.

00 85.24     4,000,000.00 

3,409,640

.00 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1102-0008: 4,000,000.00 

3,409,640.

00 85.24     4,000,000.00 

3,409,640

.00 

            

извор финансирања за ПА1102-0008                 

01 приход из буџета:  4,000,000.00 

3,409,640.

00 85.24     4,000,000.00 

3,409,640

.00 

    

110

2-

000

9       Остале комуналне услуге               

      

6

2

0     Развој заједнице               

        

7

9 

4

2

5 

Одржавање фасада на објектима јавне 

намене 1,000,000.00 0.00       1,000,000.00 0.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 1,000,000.00 0.00       1,000,000.00 0.00 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1102-0009: 1,000,000.00 0.00       1,000,000.00 0.00 

            

извор финансирања за ПА1102-0009                 

01 приход из буџета:  1,000,000.00 0.00       1,000,000.00 0.00 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 2: 135,599,758.00 
121,088,31

89.30     135,599,758.00 
121,088,3
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6.44 16.44 

    

150

1       

Програм3 - Локални економски 

развој               

    

150

1-

000

1       

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента               

      

4

9

0     Ек.послови неклас.на другом месту               

        

8

0 

4

2

4 

Учешће општине у финансирању 

пројеката  са републичког нивоа и 

других донатора 2,000,000.00 0.00 0.00     2,000,000.00 0.00 

        

8

1 

5

1

1 

Учешће општине у финансирању 

пројеката  са републичког нивоа и 

других донатора 48,300,000.00 

48,107,605

.14 99.60     48,300,000.00 

48,107,60

5.14 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490 50,300,000.00 

48,107,605

.14 95.64     50,300,000.00 

48,107,60

5.14 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1501-0001: 50,300,000.00 

48,107,605

.14 95.64     50,300,000.00 

48,107,60

5.14 

            

извор финансирања за ПА1501-0001                

01 приход из буџета:  50,300,000.00 

48,107,605

.14 95.64     50,300,000.00 

48,107,60

5.14 

    

150

1-

000

2       

Мере акивне политике 

запошљавања               

      4

9
    Ек.послови неклас.на другом месту               



Страна      40.    Број 3.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                       28.05.2018.год. 

 

0 

        

8

2 

4

5

1 Субвенције за подстицај запошљавања 5,000,000.00 

3,692,161.

64 73.84     5,000,000.00 

3,692,161

.64 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490 5,000,000.00 

3,692,161.

64 73.84     5,000,000.00 

3,692,161

.64 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1501-0002: 5,000,000.00 

3,692,161.

64 73.84     5,000,000.00 

3,692,161

.64 

            

извор финансирања за ПА1501-0002                 

01 приход из буџета:  5,000,000.00 

3,692,161.

64 73.84     5,000,000.00 

3,692,161

.64 

    

150

1-

000

3       

Подстицаји за развој 

предузетништва               

      

4

9

0     Ек.послови неклас.на другом месту               

        

8

3 

4

4

1 

Отплата камате на кредите 

предузетника 100,000.00 0.00 0.00     100,000.00 0.00 

        

8

5 

4

8

1 Конкурс за удружења привредника 720,000.00 716,442.43 99.51     720,000.00 

716,442.4

3 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490 820,000.00 716,442.43 87.37     820,000.00 

716,442.4

3 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1501-0003: 820,000.00 716,442.43 87.37     820,000.00 

716,442.4

3 

            
извор финансирања за ПА1501-0003                

820,000.00 716,442.43 87.37     820,000.00 
716,442.4
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01 приход из буџета:  3 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 3: 56,120,000.00 

52,516,209

.21 93.58     56,120,000.00 

52,516,20

9.21 

    

010

1       Програм 5- Развој пољопривреде               

    

010

1-

000

2       Мере подршке руралном развоју               

      

4

2

1     Пољопривреда               

        

8

6 

4

2

4 

Средства програмa за развој 

пољопривреде  7,500,000.00 

6,284,394.

24 83.79     7,500,000.00 

6,284,394

.24 

        

8

7 

4

4

1 

Отплата камате на кредите 

пољопривредника 1,500,000.00 766,612.92 51.11     1,500,000.00 

766,612.9

2 

        

8

8 

4

8

1 

Дотације удружењима из области 

пољопривреде  по конкурсу 1,370,000.00 

1,289,319.

00 94.11     1,370,000.00 

1,289,319

.00 

        

8

9 

4

2

6 

Подршка пројектима за развој 

пољопривреде(извор 01-27.000.000,00; 

извор 08-609.960,00) 27,609,960.00 

3,709,647.

60 13.44     27,609,960.00 

3,709,647

.60 

        

9

1 

4

2

5 

Ревитализација пољских путева (извор 

01-5.200.000,00; извор 07 2.975.623.28) 

8,175,623.28 

7,190,559.

50 87.95     8,175,623.28 

7,190,559

.50 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 46,155,583.28 
19,240,533

41.69     46,155,583.28 
19,240,53
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.26 3.26 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0101-0002: 46,155,583.28 

19,240,533

.26 41.69     46,155,583.28 

19,240,53

3.26 

            

извор финансирања за ПА0101-0002                

01 приход из буџета:  42,570,000.00 

15,654,949

.98 36.77     42,570,000.00 

15,654,94

9.98 

            

извор финансирања за ПА0101-0002                

07 трансфери других нивоа власти:  2,975,623.28 

2,975,623.

28 

100.0

0     2,975,623.28 

2,975,623

.28 

            

извор финансирања за ПА0101-0002                

08 трансфери физичких и правних 

лица:  609,960.00 609,960.00 

100.0

0     609,960.00 

609,960.0

0 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 5: 46,155,583.28 

19,240,533

.26 41.69 0.00   46,155,583.28 

19,240,53

3.26 

    

040

1       

Програм 6 - Заштита животне 

средине               

    

040

1-

000

1       

Управљање заштитом животне 

средине и природних вредности               

      

5

6

0     

Заштита жив.средине 

некласификована на другом месту               

        

9

2 

4

2

3 

Услуге по уговору-суфинансирање 

приоритетног пројекта из програма 

ЗЖС 400,000.00 397,680.00 99.42     400,000.00 

397,680.0

0 

        

9

3 

4

8

1 

Конкурс за ОЦД из области заштите 

животне средине 500,000.00 487,000.00 97.40     500,000.00 

487,000.0

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 900,000.00 884,680.00 98.30     900,000.00 
884,680.0
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0 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0401-0001: 900,000.00 884,680.00 98.30     900,000.00 

884,680.0

0 

            

извор финансирања за ПА0401-0001                

01 приход из буџета:  900,000.00 884,680.00 98.30     900,000.00 

884,680.0

0 

    

040

1-

000

2       

Праћење квалитета елемената 

животне средине               

      

5

3

0     Смањење загађености               

        

9

4 

4

2

3 

Услуге по уговору - еколошке 

кампање 100,000.00 85,169.00 85.17     100,000.00 85,169.00 

        

9

5 

4

2

4 Специјализоване услуге 1,000,000.00 858,472.00 85.85     1,000,000.00 

858,472.0

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 1,100,000.00 943,641.00 85.79     1,100,000.00 

943,641.0

0 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0401-0002: 1,100,000.00 943,641.00 85.79     1,100,000.00 

943,641.0

0 

            

извор финансирања за ПА0401-0002                

01 приход из буџета:  1,100,000.00 943,641.00 85.79     1,100,000.00 

943,641.0

0 

    

040

1-

000

5       Управљање комуналним отпадом               
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5

1

0     Управљање отпадом               

        

9

6 

5

1

2 Набавка смећара 4,000,000.00 

3,022,662.

82 75.57     4,000,000.00 

3,022,662

.82 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 4,000,000.00 

3,022,662.

82 75.57     4,000,000.00 

3,022,662

.82 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0401-0005: 4,000,000.00 

3,022,662.

82 75.57     4,000,000.00 

3,022,662

.82 

            

извор финансирања за ПА0401-0005                

01 приход из буџета:  4,000,000.00 

3,022,662.

82 75.57     4,000,000.00 

3,022,662

.82 

    

040

1-

000

6       

Управљање осталим врстама 

отпада               

      

5

1

0     Управљање отпадом               

        

9

7 

4

2

4 Специјализоване услуге 240,000.00 212,520.00 88.55     240,000.00 

212,520.0

0 

        

9

8 

4

2

6 

Учешће у уклањању дивљих депонија 

-Набавка бонова за гориво  500,000.00 465,315.00 93.06     500,000.00 

465,315.0

0 

        

9

9 

5

1

2 

Набавка контејнера за примарну 

селекцију 600,000.00 594,000.00 99.00     600,000.00 

594,000.0

0 
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            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 1,340,000.00 

1,271,835.

00 94.91     1,340,000.00 

1,271,835

.00 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0401-0006: 1,340,000.00 

1,271,835.

00 94.91     1,340,000.00 

1,271,835

.00 

            

извор финансирања за ПА0401-0005                

01 приход из буџета:  1,340,000.00 

1,271,835.

00 94.91     1,340,000.00 

1,271,835

.00 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 6: 7,340,000.00 

6,122,818.

82 83.42     7,340,000.00 

6,122,818

.82 

            

извор финансирања за Програм 6                        

01 приход из буџета:  7,340,000.00 

6,122,818.

82 83.42     7,340,000.00 

6,122,818

.82 

                            

    

070

1       

Програм 7- Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура               

    

070

1-

000

1       Управљање саобраћајем               

      

6

2

0     Развој заједнице               

        

1

0

0 

4

2

4 Специјализоване услуге 10,400,000.00 

9,198,861.

85 88.45     10,400,000.00 

9,198,861

.85 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 10,400,000.00 

9,198,861.

85 88.45     10,400,000.00 

9,198,861

.85 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0701-0001: 10,400,000.00 

9,198,861.

85 88.45     10,400,000.00 

9,198,861

.85 
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извор финансирања за ПА0701-0001                

01 приход из буџета:  10,400,000.00 

9,198,861.

85 88.45     10,400,000.00 

9,198,861

.85 

    

070

1-

000

2       

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре               

      

6

2

0     Развој заједнице               

        

1

0

1 

4

2

5 

Преузете обавезе-репрограм 

Техноградња 21,850,500.00 

21,850,434

.84 

100.0

0     21,850,500.00 

21,850,43

4.84 

        

1

0

2 

4

2

5 Преузете обавезе - репрограм ЖТП 1,442,000.00 

1,441,816.

16 99.99     1,442,000.00 

1,441,816

.16 

        

2

7

7 

4

2

3 

Преузете обавезе Дирекције - услуге 

по уговору 205,000.00 193,798.35 94.54     205,000.00 

193,798.3

5 

        

1

0

3 

4

2

5 Остале преузете обавезе Дирекције 9,700,000.00 

9,679,431.

93 99.79     9,700,000.00 

9,679,431

.93 

        

1

0

4 

4

2

5 

Одржавање локалних категорисаних 

путева 26,000,000.00 

25,980,243

.66 99.92     26,000,000.00 

25,980,24

3.66 

        

1

0

5 

4

2

5 

Одржавање локалних некатегорисаних 

путева-МЗ 10,900,000.00 

10,536,862

.98 96.67     10,900,000.00 

10,536,86

2.98 

        1

0

4

2
Зимско одржавање путева 16,635,000.00 

16,056,879

.73 96.52     16,635,000.00 

16,056,87

9.73 
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6 5 

        

1

0

7 

4

2

5 

Саобраћајна сигнализација и 

одржавање семафора 2,800,000.00 

1,948,488.

00 69.59     2,800,000.00 

1,948,488

.00 

        

1

0

8 

4

2

5 Одржавање пружних прелаза 1,440,000.00 

1,327,024.

53 92.15     1,440,000.00 

1,327,024

.53 

        

1

0

9 

5

1

1 

Капитално одржавање 

саоб.инфраструктуре 20,000,000.00 

19,994,457

.66 99.97     20,000,000.00 

19,994,45

7.66 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 110,972,500.00 

109,009,43

7.84 98.23     110,972,500.00 

109,009,4

37.84 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0701-0002: 110,972,500.00 

109,009,43

7.84 98.23     110,972,500.00 

109,009,4

37.84 

            

извор финансирања за ПА0701-0002                

01 приход из буџета:  110,972,500.00 

109,009,43

7.84 98.23     110,972,500.00 

109,009,4

37.84 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 7: 121,372,500.00 

118,208,29

9.69 97.39     121,372,500.00 

118,208,2

99.69 

    

200

2       Програм 9- Основно образовање               

    

200

2-

000

1       Функционисање основних школа               

      

9

1

2     Основно образовање               

        
1 4 Трансфери осталим нивоима власти - 

86,500,000.00 
80,218,209

92.74     86,500,000.00 
80,218,20
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1

0 

6

3 

основне школе .88 9.88 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 86,500,000.00 

80,218,209

.88 92.74     86,500,000.00 

80,218,20

9.88 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 2002-0001: 86,500,000.00 

80,218,209

.88 92.74     86,500,000.00 

80,218,20

9.88 

    

200

2-

П1       

Пројекат - Морава у срцу 

Трстеника               

      

9

1

2     Основно образовање               

        

2

8

9 

4

6

3 

Трансфери осталим нивоима власти - 

основне школе (800.000 извор 01, 

1.200.000,00 извор 07) 2,000,000.00 

1,884,000.

00 94.20     2,000,000.00 

1,884,000

.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 2,000,000.00 

1,884,000.

00 94.20     2,000,000.00 

1,884,000

.00 

            СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-П1: 2,000,000.00 

1,884,000.

00 94.20     2,000,000.00 

1,884,000

.00 

            

извор финансирања за Програм 9                        

01 приход из буџета:  87,300,000.00 

80,952,209

.88 92.73     88,500,000.00 

82,102,20

9.88 

            

извор финансирања за Програм 9                       

07 трансфери других нивоа власти:  1,200,000.00 

1,150,000.

00 95.83     88,500,000.00 

82,102,20

9.88 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 9: 88,500,000.00 

82,102,209

.88 92.77     88,500,000.00 

82,102,20

9.88 

    

200

3       Програм 10- Средње образовање               
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200

3-

000

1       Функционисање средњих школа               

      

9

2

0     Средње образовање               

        

1

1

1 

4

6

3 

Трансфери осталим нивоима власти - 

средње школе 31,575,000.00 

26,696,720

.27 84.55     31,575,000.00 

26,696,72

0.27 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 31,575,000.00 

26,696,720

.27 84.55     31,575,000.00 

26,696,72

0.27 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 2003-0001: 31,575,000.00 

26,696,720

.27 84.55     31,575,000.00 

26,696,72

0.27 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 10: 31,575,000.00 

26,696,720

.27 84.55     31,575,000.00 

26,696,72

0.27 

            

извор финансирања за Програм 10                        

01 приход из буџета:  31,575,000.00 

26,696,720

.27 84.55     31,575,000.00 

26,696,72

0.27 

                            

    

090

1       

Програм 11- Социјална и дечија 

заштита               

    

090

1-

000

1       Социјалне помоћи               

      

0

9

0     

Социјална заштита некл.на 

др.месту               
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1

1

2 

4

6

3 

Трансфери осталим нивоима власти-

(једнократне помоћи, превоз уч.,и др) 9,000,000.00 

7,477,603.

00 83.08     9,000,000.00 

7,477,603

.00 

        

1

1

3 

4

6

3 

Трансфери осталим нивоима власти-

субвенционисане комуналне услуге 2,000,000.00 

1,770,189.

96 88.51     2,000,000.00 

1,770,189

.96 

        

1

1

4 

4

6

3 Накнаде из буџета за соц. заштиту 2,000,000.00 

1,677,187.

00 83.86     2,000,000.00 

1,677,187

.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 13,000,000.00 

10,924,979

.96 84.04     13,000,000.00 

10,924,97

9.96 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0901-0001: 13,000,000.00 

10,924,979

.96 84.04     13,000,000.00 

10,924,97

9.96 

            

извор финансирања за ПА0901-0001               

01 приход из буџета:  13,000,000.00 

10,924,979

.96 84.04     13,000,000.00 

10,924,97

9.96 

    

090

1-

000

2       

Прихватилишта  и друге врсте 

смештаја               

      

0

9

0     

Социјална заштита некл.на 

др.месту               

        

1

1

5 

4

2

4 

Услуга дневног боравка деце са 

сметњама у развоју 5,000,000.00 

4,982,000.

00 99.64     5,000,000.00 

4,982,000

.00 

        

3

0

0 

4

2

4 

Услуге социјалне заштите - помоћ у 

кући 900,000.00 0.00 0.00     900,000.00 0.00 
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            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 5,900,000.00 

4,982,000.

00 84.44     5,900,000.00 

4,982,000

.00 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0901-0002: 5,900,000.00 

4,982,000.

00 84.44     5,900,000.00 

4,982,000

.00 

            

извор финансирања за ПА0901-0002               

07 трансфери других нивоа власти:  5,900,000.00 

4,982,000.

00 84.44     5,900,000.00 

4,982,000

.00 

    

090

1-

000

3       

Подршка социо-хуманитарним 

организацијама               

      

0

9

0     

Социјална заштита некл.на 

др.месту               

        

1

1

6 

4

8

1 

Дотације хуманитарним 

организацијама 2,000,000.00 

2,000,000.

00 

100.0

0     2,000,000.00 

2,000,000

.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 2,000,000.00 

2,000,000.

00 

100.0

0     2,000,000.00 

2,000,000

.00 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0901-0003: 2,000,000.00 

2,000,000.

00 

100.0

0     2,000,000.00 

2,000,000

.00 

            

извор финансирања за ПА0901-0003               

01 приход из буџета:  2,000,000.00 

2,000,000.

00 

100.0

0     2,000,000.00 

2,000,000

.00 

    

090

1-

000

4       

Саветодавно -терапијске и 

социјално едукативне услуге               

      0

9
    

Социјална заштита некл.на 

др.месту               
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0 

        

1

1

7 

4

6

3 Стални трошкови 565,650.00 489,163.32 86.48     565,650.00 

489,163.3

2 

        

1

1

8 

4

6

3 Материјал 370,000.00 356,514.00 96.36     370,000.00 

356,514.0

0 

        

1

1

9 

4

6

3 Услуге 550,000.00 545,470.39 99.18     550,000.00 

545,470.3

9 

        

1

2

0 

4

6

3 Финансирање зарада радника 1,750,000.00 

1,735,128.

61 99.15     1,750,000.00 

1,735,128

.61 

        

1

2

1 

4

6

3 Текуће поправке и одржавање 140,000.00 61,310.00 43.79     140,000.00 61,310.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 3,375,650.00 

3,187,586.

32 94.43     3,375,650.00 

3,187,586

.32 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0901-0004: 3,375,650.00 

3,187,586.

32 94.43     3,375,650.00 

3,187,586

.32 

            

извор финансирања за ПА0901-0004               

01 приход из буџета:  3,375,650.00 

3,187,586.

32 94.43     3,375,650.00 

3,187,586

.32 

    

090

1-

000

5       Активности Црвеног крста               

      0

7
    

Социјална заштита некл.на 

др.месту               
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0 

        

1

2

3 

4

8

1 Дотације ОО Црвеног крста 1,700,000.00 

1,617,091.

07 95.12     1,700,000.00 

1,617,091

.07 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 1,700,000.00 

1,617,091.

07 95.12     1,700,000.00 

1,617,091

.07 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0901-0005: 1,700,000.00 

1,617,091.

07 95.12     1,700,000.00 

1,617,091

.07 

            

извор финансирања за ПА0901-0005               

01 приход из буџета:  1,700,000.00 

1,617,091.

07 95.12     1,700,000.00 

1,617,091

.07 

    

090

1-

000

6       

Подршка деци и породицама са 

децом               

      

0

4

0     Породица и деца               

        

1

2

4 

4

6

3 

Трансфери осталим нивоима власти- 

накнада незапосленим породиљама  16,930,000.00 

16,650,000

.00 98.35     16,930,000.00 

16,650,00

0.00 

        

1

2

5 

4

6

3 

Трансфери осталим нивоима власти- 

накнада за новорођену децу 3,870,000.00 

3,870,000.

00 

100.0

0     3,870,000.00 

3,870,000

.00 

        

2

7

9 

4

2

4 

Специјализоване услуге - трошкови 

вантелесне оплодње 750,000.00 250,000.00 33.33     750,000.00 

250,000.0

0 

        1

2

4

6

Трансфери осталим нивоима власти-

субвенциja за ужину у ђачкој кухињи 
600,000.00 479,340.00 79.89     600,000.00 

479,340.0

0 
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7 3 ученика корисника соц.нов.пом. 

        

1

2

8 

4

7

2 

Превоз ученика специјалних школа и 

предшколске деце 1,400,000.00 

1,345,138.

00 96.08     1,400,000.00 

1,345,138

.00 

        

1

2

9 

4

7

2 

Накнада из буџета за 

образовање(помоћи, награде и сл.) 7,200,000.00 

6,853,000.

00 95.18     7,200,000.00 

6,853,000

.00 

        

2

8

2 

4

7

2 

Једнократна помоћ породицама са 

троје и више деце ( извор 01 - 

51.000,00 и извор 07-289.000,00) 340,000.00 340,000.00 

100.0

0     340,000.00 

340,000.0

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 31,090,000.00 

29,787,478

.00 95.81     31,090,000.00 

29,787,47

8.00 

            

извор финансирања за ПА0901-0006               

01 приход из буџета:  30,801,000.00 

29,498,478

.00 95.77     30,801,000.00 

29,498,47

8.00 

            

извор финансирања за ПА0901-0006                        

07 трансфери других нивоа власти:  289,000.00 289,000.00 

100.0

0     289,000.00 

289,000.0

0 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0901-0006: 31,090,000.00 

29,787,478

.00 95.81     31,090,000.00 

29,787,47

8.00 

    

090

1-

000

7       

Подршка старијим лицима и/или 

особама са инвалидитетом               

      

0

7

0     

Социјална заштита некл.на 

др.месту               

        

1

3

0 

4

2

2 

Суб.превоз социјалних категорија и 

др. 2,400,000.00 

2,377,013.

50 99.04     2,400,000.00 

2,377,013

.50 
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            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 2,400,000.00 

2,377,013.

50 99.04     2,400,000.00 

2,377,013

.50 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0901-0007: 2,400,000.00 

2,377,013.

50 99.04     2,400,000.00 

2,377,013

.50 

            

извор финансирања за ПА0901-0007               

01 приход из буџета:  2,400,000.00 

2,377,013.

50 99.04     2,400,000.00 

2,377,013

.50 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 11: 59,465,650.00 

54,876,148

.85 92.28     59,465,650.00 

54,876,14

8.85 

    

180

1       Програм 12-  Здравствена заштита               

    

180

1-

000

1       

Функционисање установа примарне 

здравствене заштите               

      

7

6

0     Здравство неклас.на другом месту               

        

1

3

1 

4

6

4 

Дотације орг.об.осигурања-Дом 

здравља 18,000,000.00 

17,888,874

.34 99.38     18,000,000.00 

17,888,87

4.34 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760 18,000,000.00 

17,888,874

.34 99.38     18,000,000.00 

17,888,87

4.34 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1801-0001: 18,000,000.00 

17,888,874

.34 99.38     18,000,000.00 

17,888,87

4.34 

            

извор финансирања за ПА1801-0001               

01 приход из буџета:  18,000,000.00 

17,888,874

.34 99.38     18,000,000.00 

17,888,87

4.34 

    180

1-
      Мртвозорство               
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000

2 

      

7

4

0     Услуге јавног здравства               

        

1

3

2 

4

2

3 Услуге мртвозорника 1,400,000.00 

1,234,446.

45 88.17     1,400,000.00 

1,234,446

.45 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740 1,400,000.00 

1,234,446.

45 88.17     1,400,000.00 

1,234,446

.45 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1801-0002: 1,400,000.00 

1,234,446.

45 88.17     1,400,000.00 

1,234,446

.45 

            

извор финансирања за ПА1801-0002               

01 приход из буџета:  1,400,000.00 

1,234,446.

45 88.17     1,400,000.00 

1,234,446

.45 

    

180

1-

000

3       

Спровођење активности из области 

друштвене бриге за јавно здравље               

      

7

4

0     Услуге јавног здравства               

        

2

8

3 

4

2

3 

Услуге по уговору (извор 01-21.000,00 

и извор 07-119.000,00) 140,000.00 137,000.00 97.86     140,000.00 

137,000.0

0 

        

2

8

4 

4

2

4 

Специјализоване услуге (извор 01-

12.000,00 и извор 07-68.000,00) 80,000.00 60,000.00 75.00     80,000.00 60,000.00 

        2

8

4

2 Материјал (извор 01-31.800,00 и извор 
212,000.00 89,609.28 42.27     212,000.00 89,609.28 
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5 6 07-180.200,00) 

        

2

8

6 

5

1

2 

Опрема (извор 01-129.600,00 и извор 

07-734.400,00) 864,000.00 863,462.40 99.94     864,000.00 

863,462.4

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740 1,296,000.00 

1,150,071.

68 88.74     1,296,000.00 

1,150,071

.68 

            

извор финансирања за ПА1801-0003               

01 приход из буџета:  194,400.00 163,510.75 84.11     194,400.00 

163,510.7

5 

            

извор финансирања за ПА1801-0003              

07 трансфери других нивоа власти:  1,101,600.00 986,560.93 89.56     1,101,600.00 

986,560.9

3 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1801-0003: 1,296,000.00 

1,150,071.

68 88.74     1,296,000.00 

1,150,071

.68 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 12: 20,696,000.00 

20,273,392

.47 97.96     20,696,000.00 

20,273,39

2.47 

                            

    

120

1       Програм 13- Развој културе               

    

120

1-

000

1       

Функционисање локалних установа 

културе               

      

8

2

0     Услуге културе                

        

1

3

3 

4

6

3 

Трансфери осталим нивоима власти - 

Историјски архив Крушевац, одељење 

Трстеник 3,660,000.00 

3,125,006.

87 85.38     3,660,000.00 

3,125,006

.87 
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            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 3,660,000.00 

3,125,006.

87 85.38     3,660,000.00 

3,125,006

.87 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1201-0001: 3,660,000.00 

3,125,006.

87 85.38     3,660,000.00 

3,125,006

.87 

            

извор финансирања за 1201-0001                     

01 приход из буџета:  3,660,000.00 

3,125,006.

87 85.38     3,660,000.00 

3,125,006

.87 

    

120

1-

000

3       

Унапређење система очувања и 

представљања културно-

историјског наслеђа               

      

8

2

0     Услуге културе                

        

1

3

4 

4

8

1 

Дотације удружењима грађана из 

области културе 1,188,465.00 

1,084,340.

00 91.24     1,188,465.00 

1,084,340

.00 

        

1

3

5 

4

8

1 Дотације верским заједницама 3,000,000.00 

2,993,452.

00 99.78     3,000,000.00 

2,993,452

.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 4,188,465.00 

4,077,792.

00 97.36     4,188,465.00 

4,077,792

.00 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1201-0003: 4,188,465.00 

4,077,792.

00 97.36     4,188,465.00 

4,077,792

.00 

            

извор финансирања за 1201-0003                      

01 приход из буџета:  4,188,465.00 

4,077,792.

00 97.36     4,188,465.00 

4,077,792

.00 

    

120

1-

000
      

Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 

информисања               
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4 

      

8

2

0     Услуге културе                

        

1

3

6 

4

2

3 

Услуге по уговору - пројектно 

финансирање медија 11,000,000.00 

10,463,977

.22 95.13     11,000,000.00 

10,463,97

7.22 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 11,000,000.00 

10,463,977

.22 95.13     11,000,000.00 

10,463,97

7.22 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1201-0004: 11,000,000.00 

10,463,977

.22 95.13     11,000,000.00 

10,463,97

7.22 

            

извор финансирања за 1201-0004                     

01 приход из буџета:  11,000,000.00 

10,463,977

.22 95.13     11,000,000.00 

10,463,97

7.22 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 13: 18,848,465.00 

17,666,776

.09 93.73     18,848,465.00 

17,666,77

6.09 

                            

    

130

1       Програм 14 - Спорт и омладина               

    

130

1-

000

1       

Подршка локалним спортским 

организацијама,удружењима и 

савезима               

      

8

1

0     Услуге рекреације и спорта               

        

1

3

7 

4

8

1 Дотације за спорт 19,500,000.00 

19,499,941

.03 

100.0

0     19,500,000.00 

19,499,94

1.03 
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            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 19,500,000.00 

19,499,941

.03 

100.0

0     19,500,000.00 

19,499,94

1.03 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1301-0001: 19,500,000.00 

19,499,941

.03 

100.0

0     19,500,000.00 

19,499,94

1.03 

            

извор финансирања за 1301-0001                     

01 приход из буџета:  19,500,000.00 

19,499,941

.03 

100.0

0     19,500,000.00 

19,499,94

1.03 

    

130

1-

000

2       

Подршка предшколском и 

школском спорту                

      

8

1

0     Услуге рекреације и спорта               

        

1

3

8 

4

8

1 Дотације за спорт 500,000.00 500,000.00 

100.0

0     500,000.00 

500,000.0

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 500,000.00 500,000.00 

100.0

0     500,000.00 

500,000.0

0 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1301-0002: 500,000.00 500,000.00 

100.0

0     500,000.00 

500,000.0

0 

            

извор финансирања за 1301-0002                     

01 приход из буџета:  500,000.00 500,000.00 

100.0

0     500,000.00 

500,000.0

0 

    

130

1-

000

5       Спровођење омладинске политике               

    

130

1-

000
      Канцеларија за младе               
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5 

      

1

3

3     Остале опште услуге               

        

1

4

0 

4

2

1 Стални трошкови 40,000.00 8,833.49 22.08     40,000.00 8,833.49 

        

1

4

1 

4

2

2 Трошкови путовања 90,000.00 83,384.10 92.65     90,000.00 83,384.10 

        

1

4

2 

4

2

3 

Услуге по уговору-накнада 

координатора 792,000.00 752,359.59 94.99     792,000.00 

752,359.5

9 

        

1

4

3 

4

2

3 Услуге по уговору-активности КЗМ 870,000.00 866,161.20 99.56     870,000.00 

866,161.2

0 

        

1

4

4 

4

2

4 Специјализоване услуге 100,000.00 99,750.00 99.75     100,000.00 99,750.00 

        

1

4

5 

4

2

6 Материјал 222,000.00 221,630.20 99.83     222,000.00 

221,630.2

0 

        

1

4

6 

4

2

5 Текуће поправке и одржавање 490,000.00 488,166.03 99.63     490,000.00 

488,166.0

3 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133 2,604,000.00 

2,520,284.

61 96.79     2,604,000.00 

2,520,284

.61 

            
СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

2,604,000.00 
2,520,284.

96.79     2,604,000.00 
2,520,284
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АКТИВНОСТ 1301-0005: 61 .61 

            

извор финансирања за 1301-0005                   

01 приход из буџета:  2,604,000.00 

2,520,284.

61 96.79     2,604,000.00 

2,520,284

.61 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 14: 22,604,000.00 

22,520,225

.64 99.63 0.00   22,604,000.00 

22,520,22

5.64 

            СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 ГЛАВА 4.01. 890,399,212.70 

793,968,11

1.85 89.17 0.00   890,399,212.70 

793,968,1

11.85 

              

4 

4.

02         

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

"БИСЕРИ"               

    

200

1       

Програм 8 - Предшколско 

васпитање               

    

200

1-

000

1       

Функционисање предшколских 

установа               

      

9

1

1     Предшколско васпитање               

        

1

4

8 

4

1

1 Плате, додаци и накнаде запослених 69,761,835.14 

69,761,835

.14 

100.0

0 

12,387,500.0

0 9,592,878.05 82,149,335.14 

79,354,71

3.19 

        

1

4

9 

4

1

2 Социјални допр. на терет послодавца 12,485,580.00 

12,485,580

.00 

100.0

0 2,217,500.00 1,702,432.44 14,703,080.00 

14,188,01

2.44 

        

1

5

0 

4

1

4 Социјална давања запосленима 2,338,530.00 195,567.00 8.36     2,338,530.00 

195,567.0

0 
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1

5

1 

4

1

5 Накнада трошкова за запослене 2,150,000.00 

2,089,968.

27 97.21 0.00   2,150,000.00 

2,089,968

.27 

        

1

5

2 

4

1

6 

Награде запосленима и 

ост.пос.расходи 1,312,964.00 

1,232,963.

53 93.91 100,000.00 180,000.00 1,412,964.00 

1,412,963

.53 

        

1

5

3 

4

2

1 Стални трошкови 11,850,000.00 

11,473,820

.01 96.83 200,000.00 152,160.00 12,050,000.00 

11,625,98

0.01 

        

1

5

4 

4

2

2 Трошкови путовања 150,000.00 54,828.00 36.55     150,000.00 54,828.00 

        

1

5

5 

4

2

3 Услуге по уговору 1,020,000.00 

1,018,371.

04 99.84 800,000.00 773,810.00 1,820,000.00 

1,792,181

.04 

        

1

5

6 

4

2

4 

Специјализоване услуге-санитарни 

прегледи 1,600,000.00 793,823.20 49.61 200,000.00 228,950.00 1,800,000.00 

1,022,773

.20 

        

1

5

7 

4

2

5 Текуће поправке и одржавање 2,200,000.00 

1,793,507.

50 81.52 0.00   2,200,000.00 

1,793,507

.50 

        

1

5

8 

4

2

6 Материјал 9,624,506.00 

9,354,643.

81 97.20 100,000.00   9,724,506.00 

9,354,643

.81 

        

1

5

9 

4

6

5 Остале донације и трансфери 6,187,707.00 

5,410,930.

00 87.45 745,000.00 289,953.88 6,932,707.00 

5,700,883

.88 

        1

6

4

7
Накнада за треће дете           0.00 0.00 
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0 2 

        

1

6

1 

4

8

2 Порези, таксе и казне 70,000.00 33,333.00 47.62 0.00 33,833.00 70,000.00 67,166.00 

        

1

6

2 

5

1

1 Зграде и грађевински објекти 1,450,000.00 

1,373,794.

80 94.74     1,450,000.00 

1,373,794

.80 

        

1

6

3 

5

1

2 Машине и опрема 0.00 0.00       0.00 0.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 122,201,122.14 

117,072,96

5.30 95.80 

16,750,000.0

0 

12,954,017.3

7 138,951,122.14 

130,026,9

82.67 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 2001-0001: 122,201,122.14 

117,072,96

5.30 95.80 

16,750,000.0

0 

12,954,017.3

7 138,951,122.14 

130,026,9

82.67 

            

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ГЛАВА 4.02- 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

БИСЕРИ : 122,201,122.14 

117,072,96

5.30 95.80 

16,750,000.0

0 

12,954,017.3

7 138,951,122.14 

130,026,9

82.67 

            

извор финансирања за Програм 8                        

01 приход из буџета:  122,201,122.14 

117,072,96

5.30 95.80     122,201,122.14 

117,072,9

65.30 

            

04 -сопствени приходи буџетских 

корисника       2,900,000.00 1,368,753.00 2,900,000.00 

1,368,753

.00 

            07 трансфери других нивоа власти       

13,850,000.0

0 

11,585,264.3

7 13,850,000.00 

11,585,26

4.37 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 8: 122,201,122.14 

117,072,96

5.30 95.80 

16,750,000.0

0 

12,954,017.3

7 138,951,122.14 

130,026,9

82.67 

  

             4 4.

03
        НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ               
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. 

    

120

1       Програм 13 - Развој културе               

    

120

1-

000

1       

Функционисање локалних установа 

културе               

      

8

2

0     

Услуге културе (Народни 

универзитет)               

        

1

6

4 

4

1

1 Плате, додаци и накнаде запослених 14,933,637.19 

14,164,044

.20 94.85 50,000.00   14,983,637.19 

14,164,04

4.20 

        

1

6

5 

4

1

2 Социјални допр. на терет послодавца 2,673,120.85 

2,535,684.

37 94.86 8,950.00   2,682,070.85 

2,535,684

.37 

        

1

6

6 

4

1

3 Накнаде у натури       148,800.00 46,800.00 148,800.00 46,800.00 

        

1

6

7 

4

1

4 Социјална давања запосленима 686,765.95 160,594.50 23.38 250,000.00 72,594.00 936,765.95 

233,188.5

0 

        

1

6

8 

4

1

5 Накнада трошкова за запослене       210,000.00 111,932.00 210,000.00 

111,932.0

0 

        

1

6

9 

4

1

6 

Награде запосленима и 

ост.пос.расходи       90,000.00 88,774.00 90,000.00 88,774.00 
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1

7

0 

4

2

1 Стални трошкови 9,900,000.00 

8,087,544.

80 81.69 1,240,000.00 607,197.00 11,140,000.00 

8,694,741

.80 

        

1

7

1 

4

2

2 Трошкови путовања 100,000.00 19,549.38 19.55 460,000.00 292,725.00 560,000.00 

312,274.3

8 

        

1

7

2 

4

2

3 Услуге по уговору 900,000.00 836,765.90 92.97 2,010,000.00 1,118,046.00 2,910,000.00 

1,954,811

.90 

        

1

7

3 

4

2

4 Специјализоване услуге 1,000,000.00 995,682.00 99.57 2,400,000.00 1,362,257.00 3,400,000.00 

2,357,939

.00 

        

1

7

4 

4

2

5 Текуће поправке и одржавање 410,000.00 408,738.33 99.69 160,000.00 36,828.00 570,000.00 

445,566.3

3 

        

1

7

5 

4

2

6 Материјал 500,000.00 319,907.51 63.98 1,200,050.00 753,099.00 1,700,050.00 

1,073,006

.51 

        

1

7

6 

4

6

5 Остале донације и трансфери 2,045,811.00 

1,830,102.

44 89.46 50,000.00 16,700.00 2,095,811.00 

1,846,802

.44 

        

1

7

7 

4

8

1 Дотације осталим удружењима       60,000.00 25,362.00 60,000.00 25,362.00 

        

1

7

8 

4

8

2 Порези, таксе и казне 50,000.00   0.00 50,000.00 27,254.00 100,000.00 27,254.00 

        1

7

4

8
Новчане казне по решењу судова 660,000.00 658,843.64 99.82 50,000.00 0.00 710,000.00 

658,843.6

4 
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9 3 

        

1

8

0 

5

1

2 Машине и опрема 750,000.00 749,999.33 

100.0

0 360,000.00 163,295.00 1,110,000.00 

913,294.3

3 

        

1

8

1 

5

1

5 Нематеријална имовина       50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 34,609,334.99 

30,767,456

.40 88.90 8,847,800.00 4,722,863.00 43,457,134.99 

35,490,31

9.40 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1201-0001: 34,609,334.99 

30,767,456

.40 88.90 8,847,800.00 4,722,863.00 43,457,134.99 

35,490,31

9.40 

            

извор финансирања за 1201-0001                        

01 приход из буџета:  34,609,334.99 

30,767,456

.40 88.90 0.00   34,609,334.99 

30,767,45

6.40 

            

04 -сопствени приходи буџетских 

корисника       8,647,800.00 4,722,863.00 8,647,800.00 

4,722,863

.00 

            07 трансфери других нивоа власти       150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 

            

13-нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година       50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

    

120

1-

000

2       

Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва               

      

8

2

0     

Услуге културе (музеј, кудови и 

удружења)               

        

1

8

2 

4

2

1 Стални трошкови 100,000.00 20,000.00 20.00     100,000.00 20,000.00 
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1

8

3 

4

2

2 

Трошкови путовања (извор 01-

940.000,00 и извор 07-21.000,00) 961,000.00 375,747.34 39.10     961,000.00 

375,747.3

4 

        

1

8

4 

4

2

3 Услуге по уговору 720,000.00 499,315.33 69.35     720,000.00 

499,315.3

3 

        

1

8

5 

4

2

4 

Специјализоване услуге (извор 01-

1.500.000,00 и извор 07-152.000,00) 1,652,000.00 

1,639,829.

13 99.26     1,652,000.00 

1,639,829

.13 

        

1

8

6 

4

2

5 Текуће поправке и одржавање 50,000.00 0.00 0.00     50,000.00 0.00 

        

1

8

7 

4

2

6 

Материјал (извор 01-500.000,00 и 

извор 07-27.000,00) 527,000.00 406,493.41 77.13     527,000.00 

406,493.4

1 

        

1

8

8 

5

1

2 Машине и опрема 50,000.00 48,976.00 97.95     50,000.00 48,976.00 

        

1

8

9 

5

1

5 Нематеријална имовина 150,000.00 125,500.00 83.67     150,000.00 

125,500.0

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 4,210,000.00 

3,115,861.

21 74.01     4,210,000.00 

3,115,861

.21 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1201-0002: 4,210,000.00 

3,115,861.

21 74.01     4,210,000.00 

3,115,861

.21 

            

извор финансирања за 1201-0002                       

01 приход из буџета:  4,010,000.00 

2,915,861.

21 72.71     4,010,000.00 

2,915,861

.21 

            07 трансфери других нивоа власти 200,000.00 200,000.00 
100.0

    200,000.00 
200,000.0
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0 0 

    

120

1-

П1       

Заграђивање надстрешнице у 

дворишту музеја               

      

8

2

0     Услуге културе                

        

1

9

0 

5

1

1 Капитално одржавање објеката 500,000.00 0.00       500,000.00 0.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 500,000.00 0.00       500,000.00 0.00 

            СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-П1: 500,000.00 0.00       500,000.00 0.00 

            

извор финансирања за 1201-П1                       

01 приход из буџета:  500,000.00 0.00       500,000.00 0.00 

    

120

1-

П2       

Сондажно истраживање терена на 

археолошким локалитетима 

општине Трстеник               

      

8

2

0     Услуге културе                

        

1

9

1 

4

2

2 Трошкови путовања 50,000.00 24,800.00 49.60     50,000.00 24,800.00 

        

1

9

2 

4

2

3 Услуге по уговору 150,000.00 150,000.00 

100.0

0     150,000.00 

150,000.0

0 

        3

0

4

2
Материјал 50,000.00 3,590.00 7.18     50,000.00 3,590.00 
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4 6 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 250,000.00 178,390.00 71.36     250,000.00 

178,390.0

0 

            СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-П2: 250,000.00 178,390.00 71.36     250,000.00 

178,390.0

0 

            

извор финансирања за 1201-П2                       

01 приход из буџета:  250,000.00 178,390.00 71.36     250,000.00 

178,390.0

0 

    

120

1-

П3       Реконструкција салона Симић               

      

8

2

0     Услуге културе                

        

1

9

3 

4

2

4 Специјализоване услуге 150,000.00 150,000.00 

100.0

0     150,000.00 

150,000.0

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 150,000.00 150,000.00 

100.0

0     150,000.00 

150,000.0

0 

            СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-П3: 150,000.00 150,000.00 

100.0

0     150,000.00 

150,000.0

0 

            

извор финансирања за 1201-П3                      

01 приход из буџета:  150,000.00 150,000.00 

100.0

0     150,000.00 

150,000.0

0 

    

120

1-

П4       Јефимијини дани 2017               

      

8

2

0     Услуге културе                
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1

9

4 

4

2

1 Стални трошкови-закуп опреме 30,000.00 30,000.00 

100.0

0     30,000.00 30,000.00 

        

1

9

5 

4

2

2 Трошкови путовања 245,000.00 241,300.00 98.49     245,000.00 

241,300.0

0 

        

1

9

6 

4

2

3 Услуге по уговору 465,000.00 462,059.00 99.37     465,000.00 

462,059.0

0 

        

1

9

7 

4

2

4 Специјализоване услуге 60,000.00 57,166.67 95.28     60,000.00 57,166.67 

        

1

9

8 

4

2

6 Материјал 45,000.00 42,161.25 93.69     45,000.00 42,161.25 

                            

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 845,000.00 832,686.92 98.54     845,000.00 

832,686.9

2 

            СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-П4: 845,000.00 832,686.92 98.54     

извор 

финансирања 

за 1201-П4                       

01 приход из 

буџета:  

845,000.0

0 

            

извор финансирања за 1201-П4                       

01 приход из буџета:  845,000.00 832,686.92 98.54     

извор 

финансирања за 

1201-П4                       

01 приход из 

буџета:  

845,000.0

0 

    120

1-
      Српска нова година 2017               
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П5 

      

8

2

0     Услуге културе                

        

1

9

9 

4

2

1 Стални трошкови-закуп опреме 495,000.00 495,000.00 

100.0

0     495,000.00 

495,000.0

0 

        

2

0

0 

4

2

3 Услуге по уговору 75,000.00 74,000.00 98.67     75,000.00 74,000.00 

        

2

0

1 

4

2

4 Специјализоване услуге 755,000.00 750,345.00 99.38     755,000.00 

750,345.0

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1,325,000.00 

1,319,345.

00 99.57     1,325,000.00 

1,319,345

.00 

            СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-П5: 1,325,000.00 

1,319,345.

00 99.57     1,325,000.00 

1,319,345

.00 

            

извор финансирања за 1201-П5                       

01 приход из буџета:  1,325,000.00 

1,319,345.

00 99.57     1,325,000.00 

1,319,345

.00 

    

120

1-

П6       

Ноћ музеја/Музеји 10 дана од 10 до 

10               

      

8

2

0     Услуге културе                

        

2

0

2 

4

2

3 Услуге по уговору 85,000.00 83,200.00 97.88     85,000.00 83,200.00 
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2

0

3 

4

2

6 Материјал 5,000.00 1,624.00 32.48     5,000.00 1,624.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 90,000.00 84,824.00 94.25     90,000.00 84,824.00 

            СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-П6: 90,000.00 84,824.00 94.25     90,000.00 84,824.00 

            

извор финансирања за 1201-П6                      

01 приход из буџета:  90,000.00 84,824.00 94.25     90,000.00 84,824.00 

    

120

1-

П8       Морава у срцу Трстеника               

      

8

2

0                     

        

2

9

0 

4

2

3 

Услуге по уговору (извор 01-

349.000,00 и извор 07-1.040.000,00) 1,389,000.00 

1,121,830.

40 80.77     1,389,000.00 

1,389,000

.00 

        

2

9

1 

4

2

4 

Специјализоване услуге (извор 01-

139.000,00 и извор 07-480.000,00) 619,000.00 519,000.00 83.84     619,000.00 

619,000.0

0 

        

2

9

2 

4

2

5 

Текуће поправке и одржавање (извор 

07 - 340.000,00) 340,000.00 340,000.00 

100.0

0     340,000.00 

340,000.0

0 

        

2

9

3 

4

2

6 

Материјал (извор 01-12.000,00 и извор 

07-40.000,00) 52,000.00 52,000.00 

100.0

0     52,000.00 52,000.00 

        

2

9

4 

5

1

1 

Зграде и грађ.објекти (извор 07 - 

865.000,00)  865,000.00 235,000.00 27.17     865,000.00 

865,000.0

0 
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2

9

5 

5

1

2 Опрема (извор 07 - 235.000,00) 235,000.00 235,000.00 

100.0

0     235,000.00 

235,000.0

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 3,500,000.00 

2,502,830.

40 71.51     3,500,000.00 

3,500,000

.00 

            СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-П8: 3,500,000.00 

2,502,830.

40 71.51     3,500,000.00 

3,500,000

.00 

            

извор финансирања за 1201-П8                       

01 приход из буџета:  500,000.00 224,600.00 44.92     500,000.00 

224,600.0

0 

            07 трансфери других нивоа власти 3,000,000.00 

2,278,230.

40 75.94     3,000,000.00 

2,278,230

.40 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 13: 45,479,334.99 

38,951,393

.93 85.65 8,847,800.00 4,722,863.00 54,327,134.99 

44,683,73

9.61 

            

СВЕГА ГЛАВА 4.03 - НАРОДНИ 

УНИВЕРЗИТЕТ 45,479,334.99 

38,951,393

.93 85.65 8,847,800.00 4,722,863.00 54,327,134.99 

44,683,73

9.61 

4 

4.

04

.         

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

ЈЕФИМИЈА               

    

120

1       Програм 13 - Развој културе               

    

120

1-

000

1       

Функционисање локалних установа 

културе               

      

8

2

0     Услуге културе                

        
2 4

Плате, додаци и накнаде запослених 5,713,837.38 
5,470,631.

95.74     5,713,837.38 
5,470,631



Страна      75.    Број 3.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                       28.05.2018.год. 

 

0

4 

1

1 

96 .96 

        

2

0

5 

4

1

2 Социјални допр. на терет послодавца 1,022,778.86 979,244.02 95.74     1,022,778.86 

979,244.0

2 

        

2

0

6 

4

1

4 Социјална давања запосленима 318,766.45   0.00 100,000.00   418,766.45 0.00 

        

2

0

7 

4

1

5 Накнада трошкова за запослене 220,000.00 156,391.30 71.09 20,000.00   240,000.00 

156,391.3

0 

        

2

0

8 

4

1

6 

Награде запосленима и 

ост.пос.расходи 30,000.00 23,175.11 77.25 0.00   30,000.00 23,175.11 

        

2

0

9 

4

2

1 Стални трошкови 761,000.00 524,736.16 68.95 153,000.00 91,979.00 914,000.00 

616,715.1

6 

        

2

1

0 

4

2

3 Услуге по уговору 80,000.00 42,771.54 53.46 85,000.00 59,294.00 165,000.00 

102,065.5

4 

        

2

1

1 

4

2

4 Специјализоване услуге 130,000.00 95,214.00 73.24 30,000.00 4,200.00 160,000.00 99,414.00 

        

2

1

2 

4

2

5 Текуће поправке и одржавање 170,000.00 169,000.00 99.41 20,000.00 19,800.00 190,000.00 

188,800.0

0 

        

2

1

3 

4

2

6 Материјал 130,000.00 121,018.46 93.09 70,000.00 33,810.00 200,000.00 

154,828.4

6 
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2

1

4 

4

6

5 Остале донације и трансфери 705,662.80 600,818.05 85.14     705,662.80 

600,818.0

5 

        

2

1

5 

4

8

1 Дотације осталим удружењима       5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

        

2

1

6 

4

8

2 Порези, таксе и казне       5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

        

2

1

7 

5

1

2 Машине и опрема 110,000.00 87,700.00 79.73   0.00 110,000.00 87,700.00 

        

2

1

8 

5

1

5 Нематеријална имовина 430,000.00 410,831.26 95.54 18,000.00 10,650.00 448,000.00 

421,481.2

6 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 9,822,045.49 

8,681,531.

86 88.39 506,000.00 224,733.00 10,328,045.49 

8,906,264

.86 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1201-0001: 9,822,045.49 

8,681,531.

86 88.39 506,000.00 224,733.00 10,328,045.49 

8,906,264

.86 

            

извор финансирања за 1201-0001                        

01 приход из буџета:  9,822,045.49 

8,681,531.

86 88.39     9,822,045.49 

8,681,531

.86 

            

04 -сопствени приходи буџетских 

корисника       406,000.00 224,733.00 406,000.00 

224,733.0

0 

            07 трансфери других нивоа власти       100,000.00   100,000.00 0.00 

    

120

1-

000

2       

Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва               
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8

2

0     Услуге културе                

        

2

1

9 

4

2

2 

Трошкови путовања (извор 01-

280.000,00 и извор 07-35.000,00) 315,000.00 314,910.00 99.97 60,000.00 44,300.00 375,000.00 

359,210.0

0 

        

2

2

0 

4

2

3 

Услуге по уговору (извор 01-

559.000,00 и извор 07-215.000,00) 774,000.00 771,544.13 99.68 20,000.00 6,043.00 794,000.00 

777,587.1

3 

        

2

2

1 

4

2

6 Материјал 30,000.00 28,769.06 95.90 20,000.00 12,134.00 50,000.00 40,903.06 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1,119,000.00 

1,115,223.

19 99.66 100,000.00 62,477.00 1,219,000.00 

1,177,700

.19 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1201-0002: 1,119,000.00 

1,115,223.

19 99.66 100,000.00 62,477.00 1,219,000.00 

1,177,700

.19 

            

извор финансирања за 1201-0002                        

01 приход из буџета:  869,000.00 865,223.19 99.57     869,000.00 

865,223.1

9 

            

04 -сопствени приходи буџетских 

корисника       100,000.00 62,477.00 100,000.00 62,477.00 

            07 трансфери других нивоа власти 250,000.00 250,000.00 

100.0

0     250,000.00 

250,000.0

0 

    

120

1-

П9       

Kњига Јефимијини књижевни 

радови               

      

8

2

0     Услуге културе                
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        0 

4

2

3 

Услуге по уговору (извор 08- 

242.500,00) 242,500.00 0.00       242,500.00 0.00 

                            

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 242,500.00 0.00       242,500.00 0.00 

            СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-П9: 242,500.00 0.00       242,500.00 0.00 

            

извор финансирања за 1201-П9                      

01 приход из буџета:  0.00 0.00       0.00 0.00 

            

08 добровољни трансфери од физ.и 

правних лица 242,500.00 0.00       242,500.00 0.00 

            

СВЕГА ГЛАВА 4.03 - НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА ЈЕФИМИЈА 11,183,545.49 

9,796,755.

05 87.60 606,000.00 287,210.00 11,789,545.49 

10,083,96

5.05 

4 

4.

08

.         

КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА 

ЗАЈЕДНИЦА ТРСТЕНИК У 

ЛИКВИДАЦИЈИ               

    

120

1       Програм 13 - Развој културе               

    

120

1-

000

1       

Функционисање локалних установа 

културе               

      

8

2

0     Услуге културе                

        

3

0

5 

4

1

1 Плате, додаци и накнаде запослених 65,000.00 63,865.08 98.25     65,000.00 63,865.08 
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3

0

6 

4

1

2 Социјални допр. на терет послодавца 11,700.00 11,431.85 97.71     11,700.00 11,431.85 

        

3

0

7 

4

2

1 Стални трошкови 100,000.00 1,294.58 1.29     100,000.00 1,294.58 

        

3

0

8 

4

2

3 Услуге по уговору 10,000.00 9,984.00 99.84     10,000.00 9,984.00 

        

3

0

9 

4

6

5 Остале донације и трансфери 10,000.00 8,366.46 83.66     10,000.00 8,366.46 

        

3

1

0 

4

8

5 Накнада штете 1,300,000.00 

1,251,212.

09 96.25     1,300,000.00 

1,251,212

.09 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1,496,700.00 

1,346,154.

06 89.94 0.00   1,496,700.00 

1,346,154

.06 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1201-0001: 1,496,700.00 

1,346,154.

06 89.94 0.00   1,496,700.00 

1,346,154

.06 

            

извор финансирања за 1201-0001                        

01 приход из буџета:  1,496,700.00 

1,346,154.

06 89.94     1,496,700.00 

1,346,154

.06 

            

СВЕГА ГЛАВА 4.08. - КУЛТУРНО 

ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА 

ТРСТЕНИК У ЛИКВИДАЦИЈИ 1,496,700.00 

1,346,154.

06 89.94 0.00 0.00 1,496,700.00 

1,346,154

.06 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 13: 58,159,580.48 

50,094,303

.04 86.13 606,000.00 287,210.00 58,765,580.48 

50,381,51

3.04 

              
4 4.

05
        МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ               
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. 

    

060

2       Програм 15 - Локална Самоуправа               

    

060

2-

000

2       Месне заједнице               

      

1

6

0     Опште јавне услуге               

        

2

2

2 

4

2

1 Стални трошкови 1,300,000.00 714,282.27 54.94 500,000.00 905,168.30 1,800,000.00 

1,619,450

.57 

        

2

2

3 

4

2

3 Услуге по уговору 900,000.00 454,531.33 50.50 200,000.00 456,860.24 1,100,000.00 

911,391.5

7 

        

2

2

4 

4

2

4 Специјализоване услуге 250,000.00 50,000.00 20.00 100,000.00 74,352.80 350,000.00 

124,352.8

0 

        

2

2

5 

4

2

5 Текуће поправке и одржавање 9,774,000.00 

5,441,382.

24 55.67 2,000,000.00 305,756.00 11,774,000.00 

5,747,138

.24 

        

2

2

6 

4

2

6 Материјал 1,700,000.00 

1,174,431.

06 69.08 1,000,000.00 245,845.46 2,700,000.00 

1,420,276

.52 

        

2

2

7 

5

1

1 Зграде и гр.објекти 1,060,000.00 436,232.91 41.15 60,000.00 60,000.00 1,120,000.00 

496,232.9

1 
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3

0

2 

4

8

3 Новчане казне по решењу судова       40,000.00 235,755.68 40,000.00 

235,755.6

8 

        

3

0

3 

5

1

2 Опрема 50,000.00 50,000.00 

100.0

0   30,000.00 50,000.00 80,000.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 15,034,000.00 

8,320,859.

81 55.35 3,900,000.00 2,313,738.48 18,934,000.00 

10,634,59

8.29 

            

извор финансирања за 1201-0002                        

01 приход из буџета:  15,034,000.00 

8,320,859.

81 55.35     15,034,000.00 

8,320,859

.81 

            

04 -сопствени приходи буџетских 

корисника       3,900,000.00 2,313,738.48 3,900,000.00 

2,313,738

.48 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0602-0002: 15,034,000.00 

8,320,859.

81 55.35 3,900,000.00 2,313,738.48 18,934,000.00 

10,634,59

8.29 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 15: 15,034,000.00 

8,320,859.

81 55.35 3,900,000.00 2,313,738.48 18,934,000.00 

10,634,59

8.29 

            

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ГЛАВА 4.05. 

- МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ : 15,034,000.00 

8,320,859.

81 55.35 3,900,000.00 2,313,738.48 18,934,000.00 

10,634,59

8.29 

              

4 

4.

06

.         УСТАНОВА ЗА СПОРТ               

    

130

1       

Програм 14 - Развој спорта и 

омладине               

    

130

1-

000

4       

Функционисање локалних 

спортских установа                
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8

1

0     Услуге рекреације и спорта               

        

2

2

8 

4

1

1 Плате, додаци и накнаде запослених 10,242,405.00 

9,551,525.

23 93.25 0.00   10,242,405.00 

9,551,525

.23 

        

2

2

9 

4

1

2 Социјални допр. на терет послодавца 1,833,390.00 

1,709,612.

93 93.25 0.00   1,833,390.00 

1,709,612

.93 

        

2

3

0 

4

1

4 Социјална давања запосленима 509,635.00 458,494.00 89.97 300,000.00 50,000.00 809,635.00 

508,494.0

0 

        

2

3

1 

4

1

5 Накнада трошкова за запослене       150,000.00 84,210.00 150,000.00 84,210.00 

        

2

3

2 

4

2

1 Стални трошкови 7,300,000.00 

7,148,086.

27 97.92 1,000,000.00 752,362.41 8,300,000.00 

7,900,448

.68 

        

2

3

3 

4

2

2 Трошкови путовања       400,000.00 86,730.00 400,000.00 86,730.00 

        

2

3

4 

4

2

3 Услуге по уговору 1,800,000.00 

1,768,922.

58 98.27 2,200,000.00 1,753,863.62 4,000,000.00 

3,522,786

.20 

        

2

3

5 

4

2

4 Специјализоване услуге 100,000.00   0.00 300,000.00 77,198.00 400,000.00 77,198.00 

        2

3

4

2
Текуће поправке и одржавање 2,805,000.00 

2,773,884.

82 98.89 3,850,000.00 1,639,060.78 6,655,000.00 

4,412,945

.60 
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6 5 

        

2

3

7 

4

2

6 Материјал 800,000.00 781,324.26 97.67 2,850,000.00 1,807,804.02 3,650,000.00 

2,589,128

.28 

        

2

3

8 

4

6

3 Трансфери осталим нивоима власти       50,000.00 34,000.00 50,000.00 34,000.00 

        

2

3

9 

4

6

5 Остале донације и трансфери 1,376,160.00 965,953.41 70.19 0.00   1,376,160.00 

965,953.4

1 

        

2

4

0 

4

8

2 Порези, таксе и казне       780,000.00 767,933.52 780,000.00 

767,933.5

2 

        

2

4

1 

4

8

3 Новчане казне по решењу судова 700,000.00 677,369.26 96.77 100,000.00   800,000.00 

677,369.2

6 

        

2

4

2 

5

1

1 Зграде и грађевински објекти       0.00   0.00 0.00 

        

2

4

3 

5

1

2 Машине и опрема 460,000.00 459,600.00 99.91 1,000,000.00 376,360.00 1,460,000.00 

835,960.0

0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 27,926,590.00 

26,294,772

.76 94.16 

12,980,000.0

0 7,429,522.35 40,906,590.00 

33,724,29

5.11 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1301-0004: 27,926,590.00 

26,294,772

.76 94.16 

12,980,000.0

0 7,429,522.35 40,906,590.00 

33,724,29

5.11 

            

извор финансирања за 1301-0004                      

01 приход из буџета:  27,926,590.00 

26,294,772

.76 94.16     27,926,590.00 

26,294,77

2.76 
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04 -сопствени приходи буџетских 

корисника       

12,980,000.0

0 7,429,522.35 12,980,000.00 

7,429,522

.35 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 14: 27,926,590.00 

26,294,772

.76 94.16 

12,980,000.0

0 7,429,522.35 40,906,590.00 

33,724,29

5.11 

            

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ГЛАВА 4.06. 

- СПОРТ : 27,926,590.00 

26,294,772

.76 94.16 

12,980,000.0

0 7,429,522.35 40,906,590.00 

33,724,29

5.11 

              
              

4 

4.

07         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА               

    

150

2       Програм 4 - Развој туризма               

    

150

2-

000

1       Управљање развојем туризма               

      

4

7

3     Туризам               

        

2

4

3 

4

1

1 Плате, додаци и накнаде запослених 1,940,844.00 

1,939,703.

00 99.94     1,940,844.00 

1,939,703

.00 

        

2

4

4 

4

1

2 Социјални допр. на терет послодавца 347,411.00 347,204.00 99.94     347,411.00 

347,204.0

0 

        

2

4

5 

4

1

4 Социјална давања запосленима 40,000.00 0.00 0.00 900,000.00 817,819.00 940,000.00 

817,819.0

0 

        
2 4

Накнада трошкова за запослене 230,000.00 201,102.33 87.44     230,000.00 
201,102.3
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4

6 

1

5 

3 

        

2

4

7 

4

2

1 Стални трошкови 278,000.00 195,132.47 70.19     278,000.00 

195,132.4

7 

        

2

4

8 

4

2

3 Услуге по уговору 60,000.00 44,000.00 73.33     60,000.00 44,000.00 

        

2

4

9 

4

2

5 Текуће поправке и одржавање 415,000.00 395,047.00 95.19     415,000.00 

395,047.0

0 

        

2

5

0 

4

2

6 Материјал 180,000.00 179,044.38 99.47     180,000.00 

179,044.3

8 

        

2

5

1 

4

6

5 Остале донације и трансфери 261,233.00 261,064.00 99.94     261,233.00 

261,064.0

0 

        

2

5

2 

4

8

2 Порези, таксе и казне 43,000.00 15,672.00 36.45     43,000.00 15,672.00 

        

2

5

3 

4

8

5 Накнада штете 70,000.00 62,598.76 89.43     70,000.00 62,598.76 

        

2

5

4 

5

1

2 Машине и опрема 370,000.00 341,730.60 92.36     370,000.00 

341,730.6

0 

        

2

5

5 

5

2

0 Залихе робе за даљу продају 50,000.00 49,956.00 99.91 250,000.00 246,417.00 300,000.00 

296,373.0

0 
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            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 4,285,488.00 

4,032,254.

54 94.09 1,150,000.00 1,064,236.00 5,435,488.00 

5,096,490

.54 

            

извор финансирања за 1502-0001                        

01 приход из буџета:  4,285,488.00 

4,032,254.

54 94.09 1,150,000.00 1,064,236.00 4,285,488.00 

4,032,254

.54 

            

04 -сопствени приходи буџетских 

корисника       250,000.00 246,417.00 250,000.00 

246,417.0

0 

            07 трансфери других нивоа власти       900,000.00 817,819.00 900,000.00 

817,819.0

0 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1502-0001: 4,285,488.00 

4,032,254.

54 94.09 1,150,000.00 1,064,236.00 5,435,488.00 

5,096,490

.54 

    

150

2-

000

2       Промоција туристичке понуде               

      

4

7

3     Туризам               

        

2

5

6 

4

2

1 Стални трошкови 475,000.00 387,759.73 81.63   2,200.00 475,000.00 

389,959.7

3 

        

2

5

7 

4

2

2 Трошкови путовања 376,000.00 371,590.44 98.83     376,000.00 

371,590.4

4 

        

2

5

8 

4

2

3 Услуге по уговору 737,000.00 665,971.11 90.36 40,000.00 26,600.00 777,000.00 

692,571.1

1 

        2

5

4

2
Специјализоване услуге 510,000.00 479,475.56 94.01 20,000.00 0.00 530,000.00 

479,475.5

6 
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9 4 

        

2

6

0 

4

2

6 Материјал 263,000.00 261,982.13 99.61 25,000.00 21,700.00 288,000.00 

283,682.1

3 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 2,361,000.00 

2,166,778.

97 91.77 85,000.00 50,500.00 2,446,000.00 

2,217,278

.97 

            

извор финансирања за 1502-0002                        

01 приход из буџета:  2,361,000.00 

2,166,778.

97 91.77 0.00   2,361,000.00 

2,166,778

.97 

            

04 -сопствени приходи буџетских 

корисника       85,000.00 50,500.00 85,000.00 50,500.00 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 1502-0002: 2,361,000.00 

2,166,778.

97 91.77 85,000.00 50,500.00 2,446,000.00 

2,217,278

.97 

    

150

2-

П1       Стопањска печенијада               

      

4

7

3     Туризам               

        

2

6

1 

4

2

1 

Стални трошкови (извор 01-120.000,00 

; извор 08-173.000,00) 293,000.00 293,000.00 

100.0

0     293,000.00 

293,000.0

0 

        

2

6

2 

4

2

2 Трошкови путовања 20,000.00 17,781.34 88.91     20,000.00 17,781.34 

        

2

6

3 

4

2

3 

Услуге по уговору (извор 01-

130.000,00 ; извор 07-200.000,00 ; 

извор 08-25.500,00) 355,500.00 344,828.21 97.00     355,500.00 

344,828.2

1 

        
2 4 Специјализоване услуге ( извор 01-

412,000.00 412,000.00 
100.0

    412,000.00 
412,000.0
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6

4 

2

4 

120.000,00 ; извор 08-292.000,00) 0 0 

        

2

6

5 

4

2

6 

Материјал ( извор 01-60.000,00 ; извор 

08-8.000,00) 68,000.00 53,105.75 78.10     68,000.00 53,105.75 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 1,148,500.00 

1,120,715.

30 97.58     1,148,500.00 

1,120,715

.30 

            

извор финансирања за 1502-П1                        

01 приход из буџета:  450,000.00 422,236.30 93.83     450,000.00 

422,215.3

0 

            07 трансфери других нивоа власти 200,000.00 199,979.00 99.99     200,000.00 

200,000.0

0 

            

08 добровољни трансфери од физ.и 

правних лица 498,500.00 498,500.00 

100.0

0     498,500.00 

498,500.0

0 

            СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-П1: 1,148,500.00 

1,120,715.

30 97.58     1,148,500.00 

1,120,715

.30 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 4: 7,794,988.00 

7,319,748.

81 93.90 1,235,000.00 1,114,736.00 9,029,988.00 

8,434,484

.81 

            

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ГЛАВА 4.07. 

- ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

: 7,794,988.00 

7,319,748.

81 93.90 1,235,000.00 1,114,736.00 9,029,988.00 

8,434,484

.81 

            СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4   : 

1,121,515,493.3

2 

1,003,070,

761.57 89.44 

44,318,800.0

0 

28,822,087.2

0 1,165,834,293.32 

1,031,892

,848.77 

              
              

5 

5.

01         

ОПШТИНСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО               

    

060

2       Програм 15 - Локална Самоуправа               
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060

2-

000

4       

Општинско јавно 

правобранилаштво               

      

3

3

0     Судови               

        

2

6

7 

4

1

1 Плате, додаци и накнаде запослених 2,580,000.00 

2,441,469.

99 94.63     2,580,000.00 

2,580,000

.00 

        

2

6

8 

4

1

2 Социјални допр. на терет послодавца 461,820.00 437,023.14 94.63     461,820.00 

461,820.0

0 

        

2

6

9 

4

1

4 Социјална давања запосленима 170,000.00 132,876.00 78.16     170,000.00 

170,000.0

0 

        

2

7

0 

4

1

5 Накнада трошкова за запослене 50,000.00 50,159.87 

100.3

2     50,000.00 50,000.00 

        

2

7

1 

4

1

6 Награде запосленима   0.00       0.00 0.00 

        

2

7

2 

4

2

1 Стални трошкови 10,000.00 9,117.42 91.17     10,000.00 10,000.00 

        

2

7

3 

4

2

2 Трошкови путовања 0.00 0.00       0.00 0.00 

        2

7

4

2
Материјал 90,000.00 37,917.00 42.13     90,000.00 90,000.00 
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4 6 

        

2

7

5 

4

6

5 Остале донације и трансфери 265,971.83 271,864.12 

102.2

2     265,971.83 

265,971.8

3 

        

2

7

6 

4

8

2 Порези, таксе и казне 10,000.00 0.00 0.00     10,000.00 10,000.00 

        

3

0

1 

4

8

5 Накнада штете 50,000.00 45,079.71 90.16     50,000.00 50,000.00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 3,687,791.83 

3,425,507.

25 92.89     3,687,791.83 

3,687,791

.83 

            

СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ 

АКТИВНОСТ 0602-0004: 3,687,791.83 

3,425,507.

25 92.89     3,687,791.83 

3,687,791

.83 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 15 : 3,687,791.83 

3,425,507.

25 92.89     3,687,791.83 

3,687,791

.83 

            

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ГЛАВА 1 - 

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО: 3,687,791.83 

3,425,507.

25 92.89     3,687,791.83 

3,687,791

.83 

            свега расходи 

1,160,723,875.7

4 

1,037,909,

501.83 89.42 

44,318,800.0

0 

28,822,087.2

0 1,205,042,675.74 

1,066,993

,873.61 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Програм 1 1101 - Урбанизам и просторно планирање 

Одговорно лице Милош Милетић,шеф одсека за урбанизам,грађ.и имовинско-правне и стамб.послове 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

29805 32605 28820 88.4% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

Програм одрживог развоја локалне заједнице конципиран је као одговор на развојне приоритете локалног нивоа и представља 

подршку државној и социјалној ревитализацији са циљем јачања конкуретности и остварења личних развојних потенцијала, бржег 

опоравка привреде, што је предуслов за спречавање исељавања становништва, смањење негативог демографског тренда и локалног 

одрживог развоја локалне самоуправе. 

Развијање индустријских зона, као предуслов за довођење потенцијалних инвеститора за отварање производних погона на територији 

општине Трстеник, као основни разлог привредног развоја општине Трстеник, и заустављање одлива младих. 

У току 2017 године, у поступку издавања грађевинских дозвола је у функцији ЦЕОП-а при Агенцији за привредне регистре 

Републике Србије, који је убрзао начин издавања дозвола, и учинио га транспарентним. У току 2017 године општина Трстеник је 

издала 18 грађевинских дозвола и 72 решења за извођење по члану 145 закона о планирању и изградњи. Време издавања 

грађевинских дозвола је сведено на 3 радна дана, што општину Трстеник, доводи на изнад просечно време код издавања 

грађевинских дозвола на територији Републике Србије. 

     Назив циља програма Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање 

захтева за издавање грађевинских дозвола 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Проценат издвајања из буџета за 

урбанизам и просторно планирање 
% 5.5 2.7 2.78 

извор верификације Извештај о извршењу буџета за 2017. годину 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 



Страна      93.    Број 3.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                       28.05.2018.год. 

 

Назив циља програма Просторни развој у складу са плановима 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Проценат покривености територије 

урбанистичком планском 

документацијом 

% 50 55 55 

извор верификације Служба за урбанизам и грађевинарство, ОУ Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Назив циља програма Просторни развој у складу са плановима 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Проценат грађевинског земљишта 

потпуно опремљеног комуналном 

инфраструктуром 

% 20 25 25 

извор верификације 

Служба за урбанизам и грађевинарство, ОУ Трстеник,Сектор за просторно и урбанистичко 

планирање и грађевинско земљите, ЈП за уређивање грађевинског земљишта земљите, ЈП за 

уређивање грађевинског земљишта 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 

Одговорно лице 
Милош Милетић,шеф одсека за урбанизам,грађ.и имовинско-правне и стамб.послове 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

15000 15000 14892 99.3% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У 2017. урађен је план детаљне регулације каменолома “Чукара” у насељеном месту Горња Омашница, У току су радови на детаљном 

плану регулације потези блок “Робна кућа – Железничка станица”;Ново стамбено насеље (потез бивше “Источне радне зоне”). У 

припреми је Студија ревитализације браунфилд локације “Комплекс ИХП “Прва петолетка” у Трстенику (Стари круг ППТ – 

кат.парцела бр. 3787/1 К.О. Трстеник).Планови изискују доста времена (из процедуралних разлога) и трошкова нарочито на 

катастарко топографске карте, поред њих су и трошкови везани за издавање услова надлежних комуналних служби и установа. 

Урађени су пројекти за фекалну канализацију ул.Војислава Танкосића и за канализацију ул.Цара Душана. Урађен је пројекат 
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реконструкције дела кишне канализације “Зелене пијаце”. 

Назив циља програмске активности Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом  

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Проценат површине покривен 

плановима детаљне регулације 
% 50 55 55 

извор верификације 
Сектор за просторно и урбанистичко планирање и грађевинско земљите, ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 

Одговорно лице 

Милош Милетић,шеф одсека за урбанизам,грађ.и имовинско-правне и стамб.послове 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

10815 10815 9613 88.9% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У поступку су три лицитације за доделу грађевинског земљишта за постављање привремених објеката, којима је истекао уговор о 

закупу, зарад нове доделе земљишта у закуп. Урађене су препарцелације на к.п.3821 и 3823 КО Трстеник, Урађена су отуђења јавног 

земљишта у оквиру поступака озакоњења објеката. Прибављена је  непокретност у јавну својину за потребе проширења гробља у 

насељеном месту Медвеђа, Прибављена је непокретност за потребе асфалтирања улице Висећи мост у Трстенику. У 2017. имали смо 

22 обрачуна доприноса за уређење грађевинског земљишта. Обрачун доприноса се из године у годину смањује због недостатка 

финансијских средстава грађана и правних лица. За сада нема предвиђених нових локација за индустријску зону. 

Назив циља програмске активности Стављање у функцију грађевинског земљишта 

Назив индикатора Јединица мере Базна  Циљна вредност 
Остварена 
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вредност 2016. у 2017. вредност у 2017. 

Број локација комунално опремљеног 

земљишта 
број локација 2 3 2 

извор верификације 
Сектор за просторно и урбанистичко планирање и грађевинско земљите, ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Спроведена је једна локација на кат.парц.3877 КО Трстеник ради постављања привремених 

објеката -гаража. Друга од наведених лицитација је реализована, али је поступак отуђења 

грађевинског земљишта обустављен из техничких разлога, на делу кат.парц.4052/5 КО 

Трстеник.  

Назив циља програмске активности Стављање у функцију грађевинског земљишта 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број објеката датог у закуп бр.објеката 70 73 73 

извор верификације 
Сектор за просторно и урбанистичко планирање и грађевинско земљите, ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 1101-0004 Социјално становање 

Одговорно лице 
Милош Милетић,шеф одсека за урбанизам,грађ.и имовинско-правне и стамб.послове 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

3990 6790 4315 63.5% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У току 2017 године,  у склопу социјалне подршке, општина Трстеник је у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције 

Републике Србије, прибавила 3 објекта за избегла лица. У склопу помоћи је била набавка домаћинства, као и грант помоћ за сваког 

корисника у виду финансијске подршке за набавку грађевинског материјала, као и основног намештаја или беле технике. 

Ступањем на снагу Закона о становању почетком 2017 године, законодавац је дао прелазни рок од 9 месеци да локалне самоуправе 

донесу акта ради примене Закона у потпуности. Један од аката се односи на подршку у одржавању стабених зграда у функцији 

социјалног становања. Током 2017. године, није дошло до реализације предметне програмске активности у овом делу, јер временске 

прилике нису дозволиле исту. 
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Назив циља програмске активности Унапређење стамбеног положаја 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број избеглих и интерно расељених 

лица којима је решено стамбено 

питање 

бр.лица 13 10 10 

извор верификације Подаци којима располаже референт за избеглице ОУ Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Одступања нема у погледу постављеног циља, а у погледу реализације планираних средстава 

до одступања је дошло јер се сваке године део средстава реализује у наредној буџетској 

години. 

Програм 2 1102 - Комуналне делатности 

Одговорно лице Ранко Стевановић, директор ЈКП Комстан 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

93,800 135,599 121,088 89.3% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

Програм 2 се спроводи сагласно са чланом 20. Закона о локалној самоуправи којим се прописује да  локална самоуправа "уређује и 

обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, 

пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом 

водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у 

градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, 

рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и 

сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; 

     Назив циља програма Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и 

правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности, 

континуитета 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Проценат  издвајања из буџета за 

комуналне услуге 
% 13 8.66 11.67 
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извор верификације Извештај о извршењу буџета за 2017. годину 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Општина није ни у 2017. години успела да обезбеди стабилну грејну сезону без субвенција 

надлежном јавном предузећу. 

Назив циља програма Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Укупна количина потрошене 

електричне енергије годишње 
kWh 3200000 3100000 3.203.762 

извор верификације Сектор за инвестиционо-техничке послове, ЈП за уређивање грађ.земљишта 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираних расхода 

Назив циља програма Рационално снабдевање водом за пиће 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Степен (проценат) физичких губитака 

у мрежи 
% 40 20 20 

извор верификације Евиденција ЈКП 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

Одговорно лице Зоран Радисављевић, директор ЈКП за уређивање ГЗ 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

50000 43528 31318 71.9% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Вршено је текуће одржавање јавног осветљења на подручју целе општине.У 2017. години није било значајнијег инвестирања у 

изградњу нових инсталација јавног осветљења на територији општине, осим спорадичних проширења подручја јавног осветљења у 

оквиру текућег одржавања осветљења.Припрема се увођење ЛЕД јавне расвете као замене за живино јавно осветљење.Израђен је  

Елаборат о јавном осветљењу на територији општине.Израђена је и упоредна анализа различитих начина финансирања ове замене. 
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Назив циља програмске активности Адекватно управљање јавним осветљењем 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Укупан број замена светиљки након 

пуцања лампи (на годишњој бази) 
ком 1250 1230 1220 

извор верификације Сектор за инвестиционо-техничке послове, ЈП за уређивање грађ.земљишта 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема значајних одступања 

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 

Одговорно лице Ранко Стевановић, директор ЈКП Комстан 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

10000 12000 12000 100.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У оквиру активности 0002-Одржавање јавних зелених површина се спроводе активности из надлежности локалне самоуправе, а 

односе се на одржавање зелених површина. 

Назив циља програмске активности Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања 

зеленила 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број м2 јавних зелених површина на 

којима се уређује и одржава зеленило 

у односу на укупан број м2 зелених 

површина 

% 92.51 93 92.73 

извор верификације Евиденција ЈКСП Комстан 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

  

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

Одговорно лице Ранко Стевановић, директор ЈКП Комстан 
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Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

15000 15000 14987 99.9% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Чишћење и прање улица и платоа на територији града (машински и ручно) 

Назив циља програмске активности Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће 

јавних површина 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Степен покривености територије 

услугама одржавања чистоће јавно-

прометних површина (број улица које 

се чисте у односу на укупан број 

улица у граду/општини) 

% 75.76 77 75.92 

извор верификације Евиденција ЈКСП Комстан 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

  

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена 

Одговорно лице Ранко Стевановић, директор ЈКП Комстан 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

2200 2200 1828 83.1% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Спроведена су 4 ларвацидна третмана и три третмана сузбијања одраслих форми комараца. 

Назив циља програмске активности Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Третиране површине за сузбијање 

глодара и инсеката 
% 30 30 30 



Страна      100.    Број 3.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                       28.05.2018.год. 

 

извор верификације Записници инспекторке за заштиту животне средине 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије 

Одговорно лице Мирољуб Ерић, директор ЈКП Енергетика 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

11600 57872 57546 99.4% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Активност 0007-Производња и дистрибуција топлотне енергије обухвата расходе које локална самоуправа има како би обезбедила 

редовно снабдевање грејањем и односе се на субвенције надлежном јавном предузећу које није довољно ликвидно да самостално 

функционише, као и трошкове везане за одржавање топловода. 

Назив циља програмске активности Ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај 

на животну средину  

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Однос произведене и испоручене 

топлотне енергије 
% 73 85 85 

извор верификације Евиденција ЈКП Енергетика 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

  

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 

Одговорно лице Ранко Стевановић, директор ЈКП Комстан 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

4000 4000 3409 85.2% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Ревитализацијом примарних цевовода и дистрибутивне мреже, при чему су обухваћени сви објекти на истој, смањен је број кварова 

на годишњем нивоу, самим тим и број сати у којима је становништво било без водоснабдевања. Са смањењен броја кварова тзв. 

хитних интервенција смањен је и обим грађевинсих радова који претходе и који следе након отклањања конкретног квара. Уградњом 

нових водоводних арматура осигурано је (према потреби) искључење мањих делова насеља (свака улица ее независно може 

искључити).  Одступања до којих је дошло тичу се не повезивања свих потрошача на ревитализовану мрежу у планираном периоду 
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што значи да су у појединим улицама у функцији и стара и нова водоводна мрежа. 

Назив циља програмске активности Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број кварова по км водоводне мреже бр 5 3 3 

извор верификације Евиденција ЈКСП Комстан 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 1102-0009 Остале комуналне услуге 

Одговорно лице Ранко Стевановић, директор ЈКП Комстан 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

1000 1000 0 0.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У оквиру ове ПА планирано је одржавање фасада на објектима јавне намене које није реализовано у 2017. години 

Назив циља програмске активности Унапређење комуналних услуга кроз учешће у пројектима 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број пројеката бр 0 3 0 

извор верификације Извештај о извршењу буџета општине Трстеник за 2017. годину 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

у току 2017. године није дошло до реализације ове ПА јер није било одговарајућих пројеката 

Програм 3 1501 - Локални економски развој 

Одговорно лице Зоран Еркић ,шеф одсека за привреду, пољопривреду и одрживи развој 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

74,100 56,120 52,516 93.6% 
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Образложење спровођења програма у години извештавања:  

У току 2017. годинe остварен je значајан напредак у локалној  економској  политици и обезбеђивању стимулативног оквира за 

пословање и адекавтног привредног амбијента. Напредак се огледа у унапређењу путне инфраструктуре и безбедности становника, 

повећаном броју новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финасијску подршку за запошљавање и великим бројем 

предузетничких радњи и предузећа који су користили право на подстицаје ЛС. Највећи део средстава усмерен је за унапређење путне 

инфраструктуре. Реализовано је 11 пројеката са циљем унапређења привредног и инвестиционог амбијента. Спроведене су мере 

активне политике запошљавања, у оквиру којих је укључено 58 корисника. Осим тога, додељени су подстицаји за развој 

предузетништва за укупно 22 предузећа и предузетничке радње. 

     Назив циља програма Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији општине 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број  отворених /затворених 

предузетничких радњи 

Број предузећа 

 и предузетничких радњи 
99/77 102/76 168/106 

извор верификације Извештај Агенције за привредне регистре за 2017. годину 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Остварена вредност у 2017. години одступа од циљане вредности у позитивном смислу због 

повећаног броја активности, на локалном и републичком нивоу, усмерених ка унапређењу 

привредног и инвестиционог амбијента на територији општине Трстеник 

Програмска активност 1501-0001 Унапређење  привредног и инвестиционог амбијента 

Одговорно лице Зоран Еркић ,шеф одсека за привреду, пољопривреду и одрживи развој 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

65000 50300 48108 95.6% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У 2017. години реализовано је укупно 11 пројекатa са циљем унапређења привредног и инвестиционог амбијента. Пројекти су 

реализовани у сарадњи са Министарсвом привреде у оквиру Програма подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – 

Градимо заједно – ЕИБ 8 и ЕИБ 9. Суфинансирањем ових пројеката кроз Програм ЕИБ 8 остварена је рехабилитацију општинских 

путева Стопања, Тоболац, Риђевштица-Попина, Дубље-Брезовица-Стублица. Кроз програм ЕИБ 9 суфинансирана је реконструкција 

општинског пута Мала Сугубина-Риљац, Божуревац, Попина - Дубље.  

Поред наведених пројеката суфинансирано је санирање клизишта у Левићима, изградња топлане за Дом ученика, јавно осветљење и 

постављање урбаног мобилијара, али је највећи део средстава искоришћен  за Програме ЕИБ 8 и ЕИБ 9 и унапређење путне 

инфраструктуре. Кроз ова два програма реконструисано је скоро 8 км општинских путева. 

Назив циља програмске активности Унапређење административних процедура и развоја адекватних сервиса и услуга за 
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пружање подршке постојећој привреди 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број пројеката за унапређење 

инвестиционог амбијента на 1000 

становника 

Број пројеката/1000 

 становника 
0.05 0.1 0.11 

извор верификације Окончане ситуације о реализованим пројектима 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Остварена вредност у 2017. години одступа од циљане у позитивном смислу, због повећаног 

обима донираних средстава са републичког нивоа, због чега је било могуће реализовати већи 

број пројеката од циљаног за 2017. годину. 

Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања 

Одговорно лице Зоран Еркић ,шеф одсека за привреду, пољопривреду и одрживи развој 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

5000 5000 3692 73.8% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У току 2017. године  у сарадњи са Националном службом за запошљавање  успешно је спроведен Локални акциони план 

запошљавања. Како би се ЛАПЗ реализовао расписани су јавни за за програм јавни радова, стручну праксу и субвенције за 

послодавце за запошљавање теже запошљивих лица. За програм јавних радова пријављено је 40 незапослених лица, за програм 

стручне праксе пријављено је 6 незапослених лица, а за запошљавање теже запошљивих лица пријављено је 12 незапослених лица, 

што је утицало на смањење броја незапослених на евиденцији НСЗ. Поред тога, промоција мера активне политике запошљавања на 

локаланом нивоу довела је до повећане информисаности послодаваца о могућностима за остваривање субвенција што је резултирало 

повећањем броја новозапослених изнад очекиваног нивоа. Јавни позиви су затворени 30.11.2017. године, што је имало за последицу 

одступање извршења средстава опредељених у оквиру ове програмске активности у односу на план. Ове околности ће имати 

импликације на средстава потребна за спровођење ове програмске активности у току предстојеће фискалне године.  

Назив циља програмске активности Успостављање механизама за финасијску подршку запошљавања 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број новозапослених уз помоћ 

успостављених механизама за 

финасијску подршку за запошљавање 

Број запослених 50 55 58 

извор верификације Извештај НСЗ о спроведеним мерама активне политике запошљавања у 2017. години 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Остварена вредност у 2017. години одступа од циљане вредности у  позитивном смислу, због 

повећања информисаности послодаваца о могућностима за остваривање суввенција што је 
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довело и до повећаног нтересовања послодаваца за меру активне политике запошљавање 

теже запошљивих категорија незапослених лица 

Програмска активност 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва 

Одговорно лице Ранко Стевановић, директор ЈКП Комстан 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

4100 820 716 87.3% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У току 2017. године за отплате камата на кредите предузетника и субвенције приватном предузетништву нису расподељена никаква 

средства. Конкурс за удружења предузетника је спроведен у првих шест месеци текуће године и средства су додељена једном 

удружењу, које има 22 активна члана (предузетника и привредних субјеката). Највећи део средстава усмерен је на маркетинг и 

промоцију  потенцијала локалне привреде, а укупно 22 предузећа и предузетничких радњи је користило право на подстицаје ЛС. 

Назив циља програмске активности Подстицаји општине за развој предузетништва 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број предузетничких радњи и 

предузећа која користе право на 

подстицаје ЛС у односу на укупан 

број предузетничких радњи и 

предузећа. 

% 0.018 0.022 0.022 

извор верификације Извештај о реализованом пројекту Удружења предузетника Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

  

Програм 4 1502 -  Развој туризма 

Одговорно лице Владимир Јевтић, директор Туристичке организације општине Трстеник 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

6,289 7,795 7,320 93.9% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

Програмом "Развој туризма" се финансирају рад и активности ТО на унапређењу туристичке понуде, квалитета услуга и промоцији 

туристичких потенцијала.Планиране активности на унапређењу и промоцији су у великој мери извршене. Домаћинства су редовно 

обавештавана о обавези категоризације и резултати ће види видљивији у наредној години. 
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     Назив циља програма Повећање смештајних капацитета туристичке понуде  

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број новорегистрованих кревета број кревета 5 6 0 

извор верификације Евиденција Туристичке организације, евиденција Одсека за привреду општине Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

И поред интересовања домаћинстава, категоризација није извршена у 2017. години, 

одложена је за 2018. годину. 

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма 

Одговорно лице Владимир Јевтић, директор Туристичке организације општине Трстеник 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

3505 4285 4032 94.1% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

 Програмском активношћу Управљање развојем туризма се финансирају рад и активности ТО на повећању квалитета понуде и 

услуга. Осим за рад и функционисање установе, значајан део средстава је утрошен у опремање нове просторије са сувенирницом у 

центру града, чиме је ТО постала знатно приступачнија туристима и грађанима Трстеника. 

Назив циља програмске активности Повећање квалитета туристичке понуде и услуге 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Проценат реализације програма 

развоја туризма општине у односу на 

годишњи план 

% 80 85 85 

извор верификације Извештај о раду Туристичке организације 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

  

Програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде 
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Одговорно лице Владимир Јевтић, директор Туристичке организације општине Трстеник 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

2334 2361 2167 91.8% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Овом Програмском активношћу се финансирају активности туристичке организације на повећању информисаности и промоцији 

туристичке понуде и потенцијала општине Трстеник. ТО је учествовала на 5 међународних сајмова и 14 различитих догађаја на 

којима је промовисана туристичка понуда општине Трстеник, и имала је неколико активности усмерених ка домаћем становништву а 

у циљу подизања њихове свести о туризму. Отварањем нових просторија ТО је постала знатно отворенија и приступачнија 

туристима. 

Назив циља програмске активности Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број догађаја који промовишу 

туристичку понуду општине у земљи 

и / или иностранству на којима 

учествује ТО општине 

број 18 19 19 

извор верификације Извештај о раду Туристичке организације 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

  

Пројекат 1502-П1 Манифестација "Стопањска печенијада" 

Одговорно лице Владимир Јевтић, директор Туристичке организације општине Трстеник 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

450 1148 1121 97.6% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Организација манифестације са циљем истицања локалних гастрономских специфичности а са пратећим културним, 

традиционалним, спортским садржајима.Манифестација се одржава у другој половини, у септембру. Формиран је Организациони 

одбор, урађен логотип, направљена маскота, а манифестација је промовисана на сајмовима у Београду, Нишу и Бијељини. 

Назив циља пројекта Промоција локалних специфичности кроз организацију манифестације 

Назив индикатора Јединица мере Базна  Циљна вредност 
Остварена 
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вредност 2016. у 2017. 
вредност у 

2017. 

 Број активности број 0 12 12 

извор верификације Извештај о раду Туристичке организације, Програм манифестације 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

  

Програм 5 0101 - Пољопривреда и рурални развој 

Одговорно лице Зоран Еркић ,шеф одсека за привреду, пољопривреду и одрживи развој 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

42,975 46,155 19,241 41.7% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

У складу са својим надлежностима Општина Трстеник је и у 2017. години усвојила Програм мера пољопривредне политике и 

руралног развоја кроз који настоји да унапреди пољопривредну производњу на територији општине. Осим тога, велики део обавеза је 

у 2017. годину пренет из претходне године на име нереализованих уговора из претходне године. 

     Назив циља програма Раст производње и стабилност дохотка произвођача 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број корисника мера усвојене 

пољопривредне политике / 1000 

становника 

Број корисника  35 36 36 

извор верификације Евиденција службе за пољопривреду ОУ Трстеник. 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

И поред интересовања домаћинстава, категоризација није извршена у 2017. години, 

одложена је за 2018. годину. 

Програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 

Одговорно лице Зоран Еркић ,шеф одсека за привреду, пољопривреду и одрживи развој 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 
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275 0 0   

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Едукација пољопривредних произвођача извођењем огледа код референтних газдинстава од стране научних институција. 

Назив циља програмске активности Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

број учесника едукација број учесника 120 125 0 

извор верификације Евиденција службе за пољопривреду ОУ Трстеник. 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Програмска активност није спроведена јер се нисмо уклопили у услове Конкурса од стране 

Министарства пољопривреде,Управе за пољопривредно земљиште. 

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју 

Одговорно лице Зоран Еркић ,шеф одсека за привреду, пољопривреду и одрживи развој 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

42700 46155 19241 41.7% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  
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Подстицаји у пољопривреди од стране локалне самоуправе а односе се на вештачко осемењавање крава и јуница,суфинансирање 

камате за пољопривредне кредите,инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,подстицаји за пољопривредна 

удружења и пројекти из области пољопривреде. Урађен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Трстеник за 2017.г. и за исти добијена сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде.Програм је усвојен на седници скупштинеТрстеник 24.02.2017. г. и објављен у Сл. листу општине Трстеник бр 2/2017. 

Након тога дана 02.03.2017. г. је расписан конкурсза остваривање права на коришћење средстава буџета општине Трстеник за 

суфинансирање камате  за пољопривредне кредите и инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2017.г. 

Конкурс је био отворен до 15.11.2017. године. За суфинансирање камате за пољопривредне кредите 87корисника и за све кориснике 

је одобрена исплата камата на наменски краткорочни пољопривредни кредит до 200.000,00динара.За бесплатно прво осемењавање 

крава расписана је јавна набавка и изабран најповољнији понуђач(ветеринарска станица) која врши прво бесплатно осемењавање 

крава и јуница код пољопривредних газдинстава на подручју општине Трстеник.У 2017. години осемењено је 2.188 крава и јуница.По 

уговору услуга осемењавања износи 2000 динара по грлу.Исплата Ветеринарској станици се врши из средстава буџета предвиђена за 

ове намене.За инвестиције у физичку имовину пријавило се 31 корисник, сви су испуњавали услове конкурса и извршена им је 

исплата на наменске рачуне пољопривредног газдинства.Расписан је Конкурс за пољопривредна удружења и за 5 удружења која су 

испуњавала услове конкурса исплаћена су им одобрена средства.Реализован је програм подизања нових засада малине и купине гре је 

обезбеђен садни материјал и опрема за наводњавање. Урађен Годишњи програм заштите,уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта за 2017. годину у законском року до 31.03.2017. године. Исти је добио сагласност од Министарсства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште.Након тога програм је усвојен на седници скупштине општине 

19.05.2017.г. и објављен у службеном листу општине.На конкурс којеи је објавило Министарство пољопривреде, Управа за 

пољопривредно земљиште јавила се локална самоуправа Трстеник за ревитализацију пољских путева.испунила је услове конкурса, 

одобрен је програм од стране Министарства и крајем августа председник општине је потписао Уговор.Програм је реализован у 2017. 

години и извршена је ревитализација - уређење пољских путева у складу са предвиђеним програмом .Програм је финансиран од 

стране локалне самоуправе и стране Министарства.Ни у 2017. години нису извршене обавезе по уговорима за поделу пластеника и 

оне су пренете у наредну годину. 

Назив циља програмске активности Изградња одрживог  ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број регистрованих пољопривредних 

газдинстава  која су корисници права 

на локалне подстицаје (сточарство, 

биљ.производња, камате) у односу на 

укупан број пољопривредних 

газдинстава 

Број  газдинстава 21.5 21.5 21.5 

извор верификације Евиденција службе за пољопривреду ОУ Трстеник. 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Велики број пољопривредних газдинстава користио је подстицаје код Министарства 

пољопривреде пошто су подстицаји процентуално били већи. 

Програм 6 0401 - Заштита животне средине 

Одговорно лице Зоран Еркић ,шеф одсека за привреду, пољопривреду и одрживи развој 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

7,340 7,340 6,123 83.4% 
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Образложење спровођења програма у години извештавања:  

Програм трошења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине добио је сагласност надлежног Министарства 13.02.2017. 

на износ од 7.340.000,00 РСД. Програм се спроводи кроз програмске активности и то: 

ПА -0401-0001 Управљање заштитом животне средине,  

ПА 0401-0002  Праћење квалитета елемената животне средине 

ПА 0401-0005 Управљање комуналним отпадом 

ПА 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада 

     Назив циља програма Унапређење услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према 

животној средини 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Усвојен програм заштите животне 

средине 
  да  да да 

извор верификације 
Одлука о усвајању програма заштите животне средине општине Трстеник за период 2017-

2021, бр. 022-19/2017-01 од 24.02.2017. 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине 

Одговорно лице Зоран Еркић ,шеф одсека за привреду, пољопривреду и одрживи развој 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

900 900 885 98.3% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Суфинансирање пројеката из програма ЗЖС - одржавање филтера за пречишћавање воде за школске објекте (приоритетни пројекат из 

програма ЗЖС), и финансирање ОЦД из области заштите животне средине. У току 2017. редовно су одржавани филтери за воду по 

школама и по расписаном јавном позиву одобрена су средства за реализацију 6 пројеката ОЦД. 

Назив циља програмске активности Суфинансирање пројеката из програма ЗЖС - одржавање филтера за пречишћавање 

воде за школске објекте (приоритетни пројекат из програма ЗЖС), и финансирање ОЦД 

из области заштите животне средине. У току 2017. редовно су одржавани филтери за 
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воду по школама и по расписаном јавном позиву одобрена су средства за реализацију 6 

пројеката ОЦД. 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број реализованих пројеката из 

области заштите животне средине 
број 0 4 6 

извор верификације Решења о додели средстава ОЦД бр. 40-328/2017-02 од 12.04.2017. 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

На конкурс се јавило више удружења, а како је било довољно средстава одобрени су сви 

пројекти. 

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине 

Одговорно лице Зоран Еркић ,шеф одсека за привреду, пољопривреду и одрживи развој 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

1100 1100 944 85.8% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Спровођење редовних мониторинга-праћење квалитета животне средине по плану и то: ваздух, бука, површинске и подземне воде и 

земљиште. Све активности из програма су спроведене у 2017. 

Назив циља програмске активности Праћење у складу са прописаним законским обавезама 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број урађених мониторинга број 30 30 30 

извор верификације Извештаји о испитивању параметара животне средине 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 0401-0005 Управљање комуналним отпадом  

Одговорно лице Зоран Еркић ,шеф одсека за привреду, пољопривреду и одрживи развој 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 
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4000 4000 3023 75.6% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Плаћање доспелих рата за лизинг за набавку смећара. Све доспеле рате су плаћене. 

Назив циља програмске активности Спровођење активности за набавку смећара и испуњење обавеза у складу са Законом 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Набављен смећар ком. 0 1 1 

извор верификације Уговор о лизингу 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада 

Одговорно лице Зоран Еркић ,шеф одсека за привреду, пољопривреду и одрживи развој 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

1340 1340 1272 94.9% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Ова активност обухвата уклањање јонизујућих детектора дима, набавка контејнера за примарну селекцију папира и набавку горива за 

потребе уклањања дивљих депонија.Све планиране активности су спроведене у току 2017. 

Назив циља програмске активности Одрживо управљање осталим врстама отпада 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број очишћених дивљих депонија број 6 8 8 

извор верификације Решења о додели бонова за чишћење дивљих депонија у 6 Месних Заједница 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програм 7 0701 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

Одговорно лице Зоран Радисављевић, директор ЈП за уређивање ГЗ 



Страна      113.    Број 3.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                       28.05.2018.год. 

 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

119,495 121,372 118,208 97.4% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

Стање путева је у лошијем стању него у тренутку планирања пројекције од пре годину дана.Реконструисање је вршено током целе 

грађевинске сезоне, у складу са годишњим планом одржавања општинских путева. Реконструисане су деонице: пут у насељеним 

местима Божуревац, Попина,  Стублице, Мала Сугубина и пут Мала Сугубина - Горњи Дубич. Рехабилитовани су делови деоница: 

ул.Пејовачка, ул.Ж. Апостоловића, ул. Јелена Анжујска, ул.Чаирска, пут у насељеним местима Велика Дренова, Мала Дренова, 

Селиште, Дубље, Прњавор, Округлица и рехабилитован паркинг у насељеном месту Велика Дренова. Извршена су и насипања 

сеоских сокака по плану. Замењени су сви поломљени саобраћајни знаци. Урађени су пројекти: пут Мала Дренова - Мала Сугубина, 

пут Рујишник - Мала Сугубина, пут у Божуревцу, пут Попина - Дубље, општински пут у Божуревцу О-7,општински пут О-3 у 

Брезовици, општински пут О-8 Тоболац - манастир Велуће, пројекти: ул.Раке Љутовац, ул. Михајла Пупина, ул.Борислава 

Стефановића. На основу ових индикатора види се да доста тога није испуњено, из разлога недостатка средстава. 

     Назив циља програма Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Дужина реконструисаних 

саобраћајница које су у надлежности 

општине (у km) 

км 8 9 7.5 

извор верификације Сектор за инвестиционо-техничке послове, ЈП за уређивање грађ.земљишта 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Реконструисане су најугроженије саобраћајне деонице из разлога смањивања трошкова 

одржавања истих, а сама дужина реконструисаних саобраћајница директно утиче од висине 

опредељених средстава. 

Програмска активност 0701-0001 Управљање саобраћајем 

Одговорно лице Зоран Радисављевић, директор ЈП за уређивање ГЗ 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

10400 10400 9199 88.5% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Активност се односи на израду пројеката и извођење надзора на одржавању саобраћајне инфраструктуре. 
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Назив циља програмске активности Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних 

планова 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број пројеката саобраћајне 

инфраструктуре у односу на укупан 

број пројеката 

број 20/120 25/130 30/140 

извор верификације Сектор за инвестиционо-техничке послове, ЈП за уређивање грађ.земљишта 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Одступање је позитивно  и у оквирима планираних финансијских средстава. 

Програмска активност 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 

Одговорно лице Зоран Радисављевић, директор ЈП за уређивање ГЗ 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

109,095 110,972 109,009 98.2% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У 2017. години у оквиру ове програмске активности обављане су редовне активности на зимском и летњем одржавању саобраћајница 

на територији општине, а финансијска средства одобрена за ову ПА су делом оптерећена репрограмираним дуговима из ранијег 

периода. 

Назив циља програмске активности Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање 

асфалтног покривача 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Износ трошкова одржавања путева по 

km 
дин 250000 240000 243068 

извор верификације Сектор за инвестиционо-техничке послове, ЈП за уређивање грађ.земљишта 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираних средстава. 

Програм 8 2001- Предшколско васпитање и образовање 

Одговорно лице Марина Петровић, директор ПУ Бисери 
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Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

122,379 122,201 117,073 95.8% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

У оквиру програма 8.  Предшколско васпитање и образовање спроводе се редовне активности  Предшколске установе Бисери 

Трстеник која је надлежна за спровођење предшколског програма на територији општине. 

     Назив циља програма Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Проценат деце која су уписана у 

предшколске установе / број деце која 

су уписана у предшколске установе у 

односу на укупан број деце у 

општини (јаслена група, предшколска 

група и ППП) 

% 55.3 57 56.44 

извор верификације евиденција ПУ Бисери 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 
смањен број деце на територији општине 

Програмска активност 0701-0001 Функционисање предшколских установа 

Одговорно лице Марина Петровић, директор ПУ Бисери 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

122,379 122,201 117,073 95.8% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Активност се односи на израду пројеката и извођење надзора на одржавању саобраћајне инфраструктуре. 

Назив циља програмске активности Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват 
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Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Просечан број деце у групи (јасле, 

предшколски,припремни 

предшколски програм/ППП) 

Просечан број 19 20 18.53 

извор верификације евиденција ПУ Бисери 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 
смањен број деце на територији општине 

Програм 9 2002 -  Основно образовање и васпитање 

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

83,000 88,500 82,102 92.8% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

Кроз програм 9 - Основно образовање и васпитање се, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, финансирају 

обавезе према девет основних школа на територији општине Трстеник. Осим редовних планираних активности, у току 2017. године је 

преко Музичке школе Корнелије Станковић финансиран део заједничког пројекта "Морава у срцу Трстеника" са Министарством 

културе. У оквиру програма 9, реализација овог пројекта је исказана независно од ПА, у делу ПЈ 1. 

     Назив циља програма Потпуни обухват основним  образовањем и  васпитањем 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Проценат буџета општине издвојен за 

основно образовање 
% 6.96 7.66 7.9 

извор верификације евиденција основних школа на територији општине Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

До позитивног одступања је дошло јер се кроз програм 9, осим редовних планираних 

активности реализовао и заједнички пројекат са Министарством културе. 

Програмска активност 2002-0001- Функционисање основних школа 

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 
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Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

83,000 88,500 82,102 92.8% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Кроз програм 9 - Основно образовање и васпитање, ПА Функционисање основних школа,   у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања, финансирају се обавезе према девет основних школа на територији општине Трстеник. 

Назив циља програмске активности Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Просечан број ученика по одељењу 

(разврстани по полу) 
број 

15.13 

(7.55ж/7.52м) 

15.13 

(7.55ж/7.52м) 

16.62 

(8.36ж/8.26м) 

извор верификације Евиденција основних школа 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Недовољна ангажованост око правилног израчунавања вредности планираних индикатора 

Пројекат 2002-П1 Морава у срцу Трстеника 

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

  2000 1884 94.2% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Пројекат "Морава у срцу Трстеника" је део заједничког пројекта општине Трстеник и Министарства културе и информисања, кроз 

који је део средстава одобрен музичкој школи "Корнелије Станковић" из Трстеника за набавку инструмента и опреме за озвучење, а 

све у циљу побољшања квалитета звука на коцертима и развијања потребе публике да чешће посећују концерте ученика основне 

музичке школе. 

Назив циља програмске активности Унапређење културне баштине у општини Трстеник 

Назив индикатора Јединица мере Базна  Циљна вредност 
Остварена 
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вредност 2016. у 2017. 
вредност у 

2017. 

Број реализованих подпројеката број подпројеката   1 1 

извор верификације евиденција Општинске управе 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програм 9 2003 -  Средње образовање и васпитање 

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

28,335 31,575 26,697 84.6% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

Кроз програм 10 - Средње образовање и васпитање се, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, финансирају 

обавезе према средњој Техничкој школи Трстеник и Гимназији "Вук Караџић" Трстеник.  

     Назив циља програма Повећање обухвата средњошколског образовања 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Стопа прекида средњег образовања 

(разложено према полу) 
број 1,094м/0,16ж 

1,080м/0,14ж 
1,87/0.66ж 

извор верификације Евиденција средњих школа 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Недовољна ангажованост око правилног израчунавања базних вредности индикатора услед 

недовољног познавања суштине програмског буџета, и несналажења око везивања 

понуђених индикатора за стварне трошкове који настају невезано за кретање изабраних 

индикатора. 

Програмска активност 2003-0001- Функционисање средњих школа 

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 
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28,335 31,575 26,697 84.6% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Кроз ПА Функционисање средњих школа,  у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, финансирају  се обавезе 

према средњој Техничкој школи Трстеник и Гимназији "Вук Караџић" Трстеник.  

Назив циља програмске активности Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно 

одвијање наставе 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Просечан број ученика по одељењу 

(разврстани по полу) 
број 

23,13% 

16,6%м 

6,53%ж 

23,13% 

16,6%м 

6,53%ж 

24.41% 

13.80%м 

10.61%ж 

извор верификације Евиденција средњих школа 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Недовољна ангажованост око правилног израчунавања базних вредности индикатора услед 

недовољног познавања суштине програмског буџета, и несналажења око везивања 

понуђених индикатора за стварне трошкове који настају невезано за кретање изабраних 

индикатора. 

Програм 11 0901 - Социјална  и дечја заштита 

Одговорно лице Драгојло Минић, директор Центра за социјални рад Трстеник 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

63,326 59,466 54,876 92.3% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

У оквиру програма 11 - Социјална заштита, у општини Трстеник се финансирају активности на пружању услуга предвиђених 

Одлуком о социјалној заштити општине Трстеник. Један део услуга социјалне заштите као што су једнократне помоћи социјално 

угроженим лицима, субвенционисане комуналне услуге, накнада незапосленим породиљама, накнада за новорођену децу, субвенција 

за ужину у ђачкој кухињи ученика корисника социјалне новчане помоћи се финансирају преко Центра за социјални рад. Пружалац 

услуга дневног боравка деце ометене у развоју се бира кроз поступак јавне набавке, и ова услуга се у прошлој години финансирала из 

наменских средстава Министарства за рад, запошљавање,  

борачка и социјална питања. Део програма социјалне заштите остварен је преко удружења грађана , чији пројекти су бирани путем 

спроведеног конкурса за суфинансирање пројеката цивилног друштва. У оквиру овог програма се финансирају и активности Црвеног 

крста у складу са законом. 
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     Назив циља програма Унапређење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву 

општине 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

% буџетских издвајања за услуге 

социјалне заштите у надлежности 

локалне самоуправе 

% 4.9 5.84 5.28 

извор верификације Евиденција Општинске управе општине Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 0901-0001 Социјалне помоћи 

Одговорно лице Драгојло Минић, директор Центра за социјални рад Трстеник 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

13,800 13,000 10,925 84.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У оквиру ПА-Једнократне помоћи и други облици помоћи, општина Трстеник је у 2017. години финансирала једнократне помоћи 

најугроженијим становницима општине, према процени Центра за социјални рад, радно ангажовање корисника социјалне помоћи, 

превоз ученика корисника социјалне помоћи, ургентни смештај лица која су измештена из своје породице, набавку огрева за 

кориснике социјалне помоћи. Осим тога, у оквиру ове ПА су финансиране и субвенционисане комуналне услуге за најугроженије 

становништво. 

Назив циља програмске активности Унапређење заштите сиромашних 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број  грађана корисника једнократне 

новчане помоћи и субвенција 

(ком.услуга и услуга превоза ) у 

односу на укупан број грађана 

број корисника 
543 

/42966 

540 

/42966 

648 

/42966 

извор верификације Евиденција Центра за социјални рад 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 
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Програмска активност 0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја 

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

5,000 5,900 4,982 84.4% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У оквиру ПА - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја у 2017. години је планирано да се из наменског 

трансфера Министарства за рад, запошљавање,  

борачка и социјална питања, а у складу са уговором са овим Министарством,  финансирају услуга дневног боравка деце ометене у 

развоју и услуга помоћ у кући. Како у току 2017. године није спроведена јавна набавка за услугу помоћ у кући, није дошло ни до 

реализације ове услуге, већ је реализована само услуга дневног боравка. 

Назив циља програмске активности Обезбеђење услуге смештаја / дневног боравка лица ометених у развоју 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број корисника која користе услугу 

дневног боравка / смештаја 
број корисника 24 24 27 

извор верификације Евиденција удружења МНРО - извршилац услуге дневног боравка. 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Троје деце је упућено преко  

Интерресорне комисије на индивидуалне третмане 

Програмска активност 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

2,000 2,000 2,000 100.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У оквиру програмске активности - подршка социо-хуманитарним организацијама су финансирани пројекти удружења грађана из 

области социјалне заштите. 

Назив циља програмске активности Подстицање развоја разноврсних социјалних и других  услуга у заједници  

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 

Остварена 

вредност у вредност 2016. у 2017. 
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2017. 

Број удружења / хуманитарних 

организација које добијају средства 

из буџета општине 

број удружења 5 6 6 

извор верификације Евиденција Општинске управе општине Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

Одговорно лице Драгојло Минић, директор Центра за социјални рад 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

3,476 3,376 3,187 94.4% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У оквиру ПА Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге се из буџета општине Трстеник финансира део потреба Центра 

за социјални рад Трстеник и то - грејање, комуналне услуге, гориво, канц. материјал, зарада за одређени број лица и најнужнији 

трошкови текућих поправки и одржавања. 

Назив циља програмске активности Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној 

заштити и Законом о социјалној заштити 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број услуга социјалне заштите 

предвиђених Одлуком о социјалној 

заштити 

број услуга 9 9 9 

извор верификације Евиденција Центра за социјални рад 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

2,000 1,700 1,617 95.1% 
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Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Кроз ПА Подршка реализацији програма Црвеног крста финансира се део активности Црвеног крста Трстеник, и то највећим делом 

обухвата трошкове народне кухиње. 

Назив циља програмске активности Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи 

лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих 

облика помоћи 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број корисника народне кухиње  број корисника 150 140 150 

извор верификације Извештај Црвеног крста Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Повећан број социјално 

 угрожених породица 

Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породици са децом  

Одговорно лице Драгојло Минић, директор Центра за социјални рад 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

34,650 31,090 29,787 95.8% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У оквиру ПА Подршка деци и породици са децом  сефинансира накнада незапосленим породиљама, накнада за новорођену децу, 

трошкови вантелесне оплодње, субвенције за ђачку кухињу ученика корисника социјалне новчане помоћи, превоз ученика 

специјалних школа и предшколске деце као и помоћи из буџета за образовање. 

Назив циља програмске активности Унапређење популационе политике 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број мера материјалне подршке 

намењен мерама локалне 

популационе политике  

број мера 3 4 4 

извор верификације Евиденција Општинске управе општине Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 0901-0008 Подршка старијим лицима и /или особама са инвалидитетом 
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Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

2,400 2,400 2,377 99.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У оквиру ове програмске активности се финансира део трошкова особа са инвалидитетом који се односе на трошкове превоза на 

лечење и сл., а на основу одлука Општинског већа општине Трстеник. 

Назив циља програмске активности Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број корисника услуга број корисника 77 77 55 

извор верификације Евиденција Општинске управе општине Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

У 2017. години је Општинском већу достављен мањи број захтева у односу на базну годину 

која је била основ планирања вредности индикатора. 

Програм 12 1801 - Здравствена заштита 

Одговорно лице Др Зоран Илић, члан Општинског већа општине Трстеник 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

19,400 20,696 20,273 98.0% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

У оквиру програма 12. Здравствена заштита, општина Трстеник редовно финансира део трошкова Дома здравља "Др Сава 

Станојевић" из Трстеника у складу са законом  и услуге мртвозорника. У току 2017. године општини Трстеник је од стране Министра  

без портфеља задуженог за популациону политику одобрен пројекат "Реализација мера популационе политике" у оквиру кога је 

извршено опремање одељења гинекологије Дома здравља, па су ове активности такође обухваћене у оквиру овог програма. 

     Назив циља програма Унапређење здравља становништва 

Назив индикатора Јединица мере Базна  Циљна вредност 
Остварена 
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вредност 2016. у 2017. вредност у 2017. 

Покривеност становништва 

примарном здравственом заштитом 
% 100 100 100 

извор верификације Евиденција Општинске управе општине Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

Одговорно лице Др Зоран Илић, члан Општинског већа општине Трстеник 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

18,000 18,000 17,889 99.4% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У оквиру програма 12. Здравствена заштита ПА Функционисање установа примарне здравствене заштите, општина Трстеник редовно 

финансира део трошкова Дома здравља "Др Сава Станојевић" из Трстеника у складу са законом. 

Назив циља програмске активности Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број обраћања саветнику за заштиту 

права пацијената 
број обраћања 28 28 1 

извор верификације Евиденција Општинске управе општине Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Није било пацијената који користе овај начин да остваре своја права. 

Програмска активност 1801-0002 Мртвозорство  

Одговорно лице Др Зоран Илић, члан Општинског већа општине Трстеник 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

1,400 1,400 1,234 88.1% 
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Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Услуга мртвозорства је обезбеђена у складу са законом. 

Назив циља програмске активности Доступност услуге мртвозорника 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Постоји услуга   да да да 

извор верификације Евиденција Општинске управе општине Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

  

Програмска активност 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 

Одговорно лице Др Зоран Илић, члан Општинског већа општине Трстеник 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

0 1,296 1,150 88.7% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У току 2017. године општини Трстеник је на конкурсу  Министра  без портфеља задуженог за популациону политику одобрен 

пројекат "Реализација мера популационе политике" у оквиру кога је извршено опремање одељења гинекологије Дома здравља. 

Назив циља програмске активности Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Проценат реализованих у односу на 

планираних посебних пројеката у 

области јавног здравља 

%   100 100 

извор верификације Евиденција Општинске управе општине Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

нема одступања 

Програм 13 1201 -  Развој културе и информисања 

Одговорно лице Милован Васић, члан Општинског већа 
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Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

74,702 80,108 70,596   88.1% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 

     Назив циља програма Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

% буџетских издвајања за 

унапређење културе, комуникација и 

медија 

% 5.57 6.89 6.82 

извор верификације Извештај о извршењу буџета 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Нема значајног одступања 

Назив циља програма Подстицање развоја културе 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Укупан број посетилаца на свим 

културним догађајима који су 

одржани 

број 48300 48700 48500 

извор верификације  Евиденција ЦО НУ Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Одступање је занемарљиво 

Назив циља програма Остваривање јавног интереса из области информисања 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број сати произведених и емитованих 

ТВ и радио садржаја који доприносе 

остварењу општег интереса 

часови 250 260 260 

извор верификације  Евиденција ОУ Трстеник 
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Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Нема одступања 

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 

Одговорно лице Светлана Лазић, директор установе за културу - Народни универзитет 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

47,082 49,588 43,920 88.6% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

С обзиром да на територији општине Трстеник постоји више субјеката који се баве организовањем културних програма (ПУ Бисери, 

основне и средње школе, МШ Корнелије Станковић, Туристичка организација општине Трстеник, Народна билиотека Јефимија и 

месне заједнице општине Трстеник), неопходно је усаглашавање програмских садржаја  и непрестана и несметана комуникација са 

њима. Као централна установа у култури, Народни универзитет, активно учествује у планирању и организацији скоро свих 

манифестација на територији општине као логистичка подршка. 

Назив циља програмске активности Обезбеђење редовног функционисања установа културе 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број запослених у установама 

културе у односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

запослени 33/310 33/310 33/310 

извор верификације  Евиденција ЦК НУ Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Нема одступања 

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

Одговорно лице Светлана Лазић, директор установе за културу - Народни универзитет 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

4820 5329 4231 79.4% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У саставу Народног универзитета, као организациона јединица, функционише Музејска збирка која се бави очувањем традиције, 

конзервацијом и чувањем предмета од историјске и уметничке важности за ово подручје. На територији општине Трстеник налазе се 

и значајна археолошка налазишта као што су Благотин, Јеринин град и друга. Такође, на територији општине Трстеник функционише 
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велики број КУД-ова и удружења грађана којима је подршка Народног универзитета неопходна за реализацију својих циљева. 

Назив циља програмске активности Унапређење разноврсности културне понуде 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број програма и пројектата удружења 

грађана подржаних од стране 

општине 

програм/пројекат 90 95 95 

извор верификације Евиденција ЦК НУ Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Нема одступања 

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

5000 4188 4078 97.4% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Овом пројектном активношћу обухваћени су расходи који настају за суфинансирање програма од јавног интереса који су на 

расписаним конкурсима одобрени организацијама цивилног друштва које се баве културом и верским заједницама. 

Назив циља програмске активности Унапређење очувања културно-историјског наслеђа 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број реализованих програма/пројекта 

популаризације културно-историјског 

наслеђа на нивоу локалне заједнице 

програм/пројекат 28 29 12 

извор верификације Евиденција Општинске управе 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Вредност индикатора у базној години није правилно постављен, узети су у обзир сви 

пројекти, а не само из области културе. 

Програмска активност 
1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања 

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 
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Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

13,700 13,700 12,901 94.2% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Кроз ПА Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања  - финансиране су све активности везане за 

информисање јавности о активностима општинских органа и осталих активности од интереса за грађане општине Трстеник. 

Назив циља програмске активности Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота 

локалне заједнице 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број програмских садржаја 

подржаних на конкурсима јавног 

информисања 

програмски садржај 1 3 4 

извор верификације  Евиденција ОУ Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

У току године су спроведена два конкурса јер после првог, планирана средства за ове намене 

нису била распоређена средства у целости. 

Пројекат 1201-П1 Заграђивање настрешнице у дворишту Музеја 

Одговорно лице Јелена Вукчевић, сарадник на пројектима 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

250 500 0 0.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Заграђивање настрешница у дворишту Музејске збирке ће послужити за формирање радионица старих заната. Ове настрешнице ће 

имати функцију отвореног депоа - предмети ће на одговарајући начин бити похрањени али ће у исто време бити и доступни публици 

за разгледање. 

Назив циља пројекта Формирање отвореног депоа 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Отворен депо-текстилна 

збирка/збирка дрвенарије 
збирка предмета 1 2 0 

извор верификације документација и фотодокументација 
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Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Услед измена цена специјализованих услуга заграђивања настрешница било је неопходно 

сачекати ребаланс буџета. Ребаланс је одрађен у октобру 2017. а услед завршетка 

грађевинске сезоне, на предлог ЈП за уређење грађевинског земљишта реализација прве фазе 

пројекта померена је за 2018. годину. 

Пројекат 
1201-П2 Сондажно истраживање терена на археолошким локалитетима општине 

Трстеник 

Одговорно лице Јелена Вукчевић, сарадник на пројектима 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

200 250 178 71.2% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Локалитети општине Трстеник су веома важна археолошка налазишта, не само на територији општине Трстеник већ и у републици, 

али се на жалост не налазе на списку проглашених непокретних добала из регистра Завода за заштиту споменика културе Краљево. 

На основу будућих ископавања ових терена, идеја је да се ова налазишта уврсте на листу Завода за заштиту споменика РС. 

Назив циља пројекта Детаљно упознавање са потенцијалима наведених локалитета 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број отворених сонди сонда 0 12 3 

извор верификације  Евиденција Музејске збирке 

Пројекат 1201-П3 Реконструкција салона Симић 

Одговорно лице Јелена Вукчевић, сарадник на пројектима 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

150 150 150 100.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Салон породице Симић јепре него што је набављен за историјску збирку Музејске збирке НУ, стајао под ајатом изложен пропадању и 

временским условима. Салон је од пуног дрвета и већ је у значајној мери изгрижен од стране сипаца. Реконструкција овог салона има 

значајну улогу у представљању предратне историје грађанског Трстеника. 

Назив циља пројекта Реконструисање салона  Симић са конзервацијом 

Назив индикатора Јединица мере Базна  Циљна вредност 
Остварена 
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вредност 2016. у 2017. 
вредност у 

2017. 

Конзервиран намештај салона Симић предмет 0 6 6 

извор верификације документација и фотодокументација 

Пројекат 1201-П4 Јефимијини дани 2017. 

Одговорно лице Јелена Вукчевић, сарадник на пројектима 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

1000 845 833 98.6% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Јефимијини дани су традиционална културна манифестација у част прве српске песникиње која је посвећена женском стваралаштву и 

која велича жену као уметника. Покренута је 1971. године, обновљена 1991. године и од тада траје у континуитету до данас. У оквиру 

манифестације одржава се читав низ програма у којима узимају учешће скоро свеорганизације цивилног друштва из области културе 

са територије општине Трстеник. Програм манифестације своди се на песничке вечери, ликовне изложбе, концерте, приказивање 

документарних филмова, штампање зборника, одржавање научних симпозијума и слично. Централни део манифестације одрћава се у 

порти манастира Љубостиња када се додељује награда "Јефимијин вез" за најбољу књигу поезије. 

Назив циља пројекта Презентовање савремених остварења из области поезије 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број посетилаца посетилац 500 600 750 

извор верификације  Евиденција ЦК НУ 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Одступање је позитивно, јер је са мањим трошковима остварен већи циљ. 

Пројекат 1201-П5 Српска нова година 2017. 

Одговорно лице Јелена Вукчевић, сарадник на пројектима 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

1900 1325 1319 99.5% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Пројекат обухвата три централна догађаја: Нову годину, Бадње вече и Српску нову годину. Основна идеја јесте да се грађанима 
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општине Трстеник приреди свечани дочек празника на општинском тргу. 

Назив циља пројекта Организовање културног догађаја 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број посетилаца посетилац 1000 1300 1200 

извор верификације  Евиденција ЦК НУ 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Одступање није од значаја јер је остварен циљ са већим бројем посетилаца него у базној 

години, уз мање трошкове. 

Пројекат 1201-П6 Ноћ музеја/музеји 10 дана од 10 до 10 

Одговорно лице Јелена Вукчевић, сарадник на пројектима 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

100 90 85 94.4% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Подржавање републичке манифестације Ноћ музеја. У оквиру програма Ноћи музеја и током трајања изложбе, за посетиоце ће бити 

организовани бесплатни курсеви фотографије, курсеви обраде фотографије. 

Назив циља пројекта Привлачење младе публике 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број посетилаца посетилац 200 300 250 

извор верификације  Евиденција ЦК НУ 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Одступање није од значаја јер је остварен циљ са већим бројем посетилаца него у базној 

години, уз мање трошкове. 

Пројекат 1201-П7 Србија у ритму Европе  

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

500 400 398 99.5% 
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Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Подржавање манифестације Србија у ритму Европе у којој је учествовало више општина са циљем промовисања културних програма 

међу децом - учесницима и њиховим вршњацима.  

Назив циља пројекта Повећање учешћа деце у културној продукцији и уметничком стваралаштву 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број деце која су учествовала у 

програмима културне продукције 

уметничког стваралаштва 

учесник 0 50 53 

извор верификације  Евиденција кабинета председника општине 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Одступање је позитивно, јер је са мањим трошковима остварен већи циљ. 

Пројекат 1201-П8 Морава у срцу Трстеника  

Одговорно лице Светлана Лазић, директор установе за културу - Народни универзитет 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

0 3500 2503 71.5% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Визија пројекта „Морава у срцу Трстеника“ је да афирмација културе и културног наслеђа овог дела долине Западне Мораве и 

ширење деловања културе кроз укључивање великог броја актера културног и друштвеног живота општине Трстеник. Структуру 

културног програма пројекта чине различите области које чине јединствену целину и то: савремено стваралаштво, позориште, млади, 

туризам, музика, споменици културе, нематеријално наслеђе, инфраструктурни радови на објектима културе, археолошка 

истраживања, поезија, геофизичка истраживања, аматерско стваралаштво... 

Назив циља пројекта Унапређење културне баштине у општини Трстеник 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број издања штампаних за потребе 

манифестације Јефимијини дани 

2017. 

књига 0 3 3 

извор верификације  Евиденција ЦК НУ 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Одступање је позитивно, јер је са мањим трошковима остварен већи циљ. 

Пројекат 1201-П9 Књига Јефимијини  књижевни радови 
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Одговорно лице Верољуб Вукашиновић, директор Народне библиотеке "Јефимија" 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

0 242 0 0.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Штампање књиге Јефимијини књижевни радови 

Назив циља пројекта Штампање књиге која популарише монахињу Јефимију и манастир Љубостиња 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Тираж књига књига 0 1000 0 

извор верификације  Евиденција НБ Јефимија 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Нису се створили технички услови за реализацију пројекта 

Програм 14 1301 -  Развој спорта и омладине 

Одговорно лице Нада Сарић, члан Општинског већа 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

52,627 50,530 48,815 96.6% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

Програмом су обухваћене активности функционисања установе за спорт, као и финансирање активности спортских клубова и 

школског спорта 

     Назив циља програма Унапређење и обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем 

омладине и спорта 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

% буџетских издвајања за 

унапређење спорта и развој омладине 
% 4.72 4.86 4.7 



Страна      136.    Број 3.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                       28.05.2018.год. 

 

извор верификације Извештај о извршењу буџета општине Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Вредност индикатора није умањена после умањења планираних средстава у ребалансу 

буџета. 

Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

Одговорно лице Нада Сарић, члан Општинског већа 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

19,500 19,500 19,500 100.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Финансирање предложених пројеката везаних за спорт на конкурсу које сваке године расписује општина. 

Назив циља програмске активности Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко 

којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број спортских клубова којима се 

опредељују средства из буџета 

општине 

клуб 37 36 49 

извор верификације Евиденција Спортског  савеза Трстеник 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Недовољна ангажованост око утврђивања вредности индикатора у планирању буџета 

Програмска активност 1301-0002 Подршка прешколском и школском спорту 

Одговорно лице Нада Сарић, члан Општинског већа 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

500 500 500 100.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Финансирање школског спорта и такмичења из ове области. 

Назив циља програмске активности Унапређење предшколског и школског спорта 

Назив индикатора Јединица мере Базна  Циљна вредност 
Остварена 
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вредност 2016. у 2017. вредност у 2017. 

Број деце укључен у спортске 

активности у односу на укупан број 

школске деце 

учесник 
400 

/5690 

420 

/5690 

520 

/5690 

извор верификације Евиденција аналитичара пројектне активности 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Недовољна ангажованост око утврђивања вредности индикатора у планирању буџета 

Програмска активност 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 

Одговорно лице Милош Милетић,шеф одсека за урбанизам,грађ.и имовинско-правне и стамб.послове 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

1,000 0 0   

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Буџетом за 2017. годину су првобитно планирана средства као учешће општине уколико би на конкурсима надлежног Министарства  

општини био одобрен неки од пројеката из области спорта, али како до тога није дошло, ова средства су ребалансом брисана. 

Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 

Одговорно лице Саша Крстић, директор Установе за спорт 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

29,167 27,926 26,295 94.2% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Функционисање Спортског центра Трстеник 

Назив циља програмске активности Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број спортских организација које 

користе услуге установе из области 

спорта 

корисник 20 25 25 

извор верификације Евиденција Установе за спорт - Спортски центар Трстеник 
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Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Нема одступања 

Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике 

Одговорно лице Ненад Смиљковић, координатор Канцеларије за младе 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

2,460 2,604 2,520 96.8% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Кроз ову ПА се финансирају активности које организује Канцеларија за младе Трстеник 

Назив циља програмске активности Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број младих корисника услуга мера 

омладинске политике 
корисник 150 200 1000 

извор верификације евиденција Канцеларије за младе 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Број корисника је знатно увећан јер је у току 2017 године организована нова манифестација 

Морејв фест која је имала изузетну посећеност. 

Програм 15 0602 -  Опште услуге локалне самоуправе 

Одговорно лице Часлав Поповић, заменик начелника Општинске управе 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

285,515 268,238 235,542 87.8% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

У оквиру програма 15 су финансиране све планиране активности из надлежности општине, а односе се на функционисање општинске 

управе, месних заједница, сервисирање обавеза за кредите општине Трстеник, функционисање јавног правобранилаштва, активности 

удружења националних мањина које су одобрене кроз пројекте/програме на конкурсу које је општина спровела, као и активности из 

плана Штаба за ванредне ситуације. У оквиру овог програма се планирају средства текуће и сталне буџетске резерве у складу са 

Законом о буџетском систему. Општина Трстеник је кроз програм 15 у 2017 години реализовала и један пројекат - Инвестиционо 

одржавање просторија општине. 
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Назив циља програма Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и 

пословима локалне самоуправе 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Однос броја запослених у општини и 

законом утврђених максимума броја 

запослених 

% 21.06 21.06 19.32 

извор верификације Евиденција Општинске управе 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Одступање је узроковано немогућношћу пријема новозапослених у радни однос у складу 

Одлуком о забрани запошљавања 

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

Одговорно лице Часлав Поповић, заменик начелника Општинске управе 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

158,614 166,834 150,543 90.2% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У оквиру програма 15, ПА 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина  су финансиране све планиране активности 

из надлежности општинске управе. 

Назив циља програмске активности Функционисање управе 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Проценат попуњености радних места 

која подразумевају вођење управног 

поступка 

% 80 80 80 

извор верификације Евиденција Општинске управе 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Нема одступања 

Програмска активност 0602-0002 Функционисање месних заједница 

Одговорно лице Дејан Раковац, помоћник председника општине 
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Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

15,470 15,034 8,281 55.1% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У оквиру програмске активности 0002- Функционисање месних заједница се финансирају активности  Месних заједница, којих на 

територији општине Трстеник има 41, у складу са финансијским плановима Месних заједница и њиховим захтевима упућеним према 

општини. 

Назив циља програмске активности Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем 

месних заједница 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број иницијатива/предлога месних 

заједница према општини у вези са 

питањима од интереса за локално 

становништво 

предлог 150 155 160 

извор верификације Евиденција Општинске управе 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Одступање је значајно у реализацији плана расхода јер одговорна лица у месним 

заједницама отежано спроводе све законске процедуре у погледу доношења потребних аката 

за подношење и реализацију захтева. Вредност индикатора не одступа значајно у односу на 

план, али су захтеви били за мањим износима од планираних. 

Програмска активност 0602-0003 Сервисирање јавног дуга 

Одговорно лице Ивана Миладиновић, шеф одсека за буџет и финансије 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

71,000 73,500 67,663 92.1% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Општина Трстеник је кредитно задужена у складу са Законом о јавном дугу и у оквиру ПА 0003-Сервисирање јавног дуга 

евидентирају се све промене на средствима везане за враћање кредита у складу са уговорима и плановима отплате. Општина редовно 

и на време сервисира своје обавезе. 

Назив циља програмске активности Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних 

инвестиционих расхода. 

Назив индикатора Јединица мере Базна  Циљна вредност 
Остварена 
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вредност 2016. у 2017. вредност у 2017. 

Учешће издатака за сервисирање 

дугова у текућим приходима ≤15% 
% 7.4 7.4 6.51 

извор верификације Евиденција Општинске управе 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Вредност за ове намене се сваке године планира у већем износу јер укупна реализација није 

одређена само планом отплате већ и курсним разликама, тако да је сигурније да постоји 

евентуална резерва како се не би угрозило редовно сервисирање обавеза. 

Програмска активност 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво 

Одговорно лице Часлав Поповић, заменик начелника Општинске управе 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

3,432 3,688 3,425 92.9% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Пројектном активношћу 0004-Општинско правобранилаштво су обухваћени расходи активности из надлежности општинског јавног 

правобраниоца. 

Назив циља програмске активности Заштита имовинских права и интереса општине 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број решених  предмета у односу на 

укупан број предмета на годишњем 

нивоу  

предмет 227/380 227/380 547/713 

извор верификације Евиденција општинског јавног правобранилаштва 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Приликом планирања буџета су нереално исказани индикатори. 

Програмска активност 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина 

Одговорно лице Часлав Поповић, заменик начелника Општинске управе 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

500 500 500 100.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  
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Кроз ПА 0007- су реализоване активности удружења националних мањина које су одобрене кроз пројекте/програме на конкурсу које 

је општина спровела за ове намене. 

Назив циља програмске активности Остваривање права националних мањина у локалној заједници 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број реализованих пројеката 

националних мањина 
пројекат 2 3 3 

извор верификације Евиденција Општинске управе 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Нема одступања 

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва 

Одговорно лице Ивана Миладиновић, шеф одсека за буџет и финансије 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

18,000 35,851 35,488 99.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Текућа буџетска резерва је планирана и коришћена у складу са Законом о буџетском систему. 

Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва 

Одговорно лице Ивана Миладиновић, шеф одсека за буџет и финансије 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

5,000 5,000 0 0.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Стална буџетска резерва је планирана  у складу са Законом о буџетском систему и у 2017. години није коришћена. 

Програмска активност 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 

Одговорно лице Бранислав Павловић, члан Штаба за ванредне ситуације 
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Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

10,500 3,320 2,558 77.0% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

У оквиру програма 15, ПА 0014-је финансирана реализација активности из надлежности Штаба за ванредне ситуације. 

Назив циља програмске активности Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању 

последица елементарних и других непогода 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број идентификованих објеката 

критичне инфраструктуре 
Објекат 10 10 10 

извор верификације Евиденција Штаба за ванредне ситуације 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Нема одступања 

Пројекат 0602-П1 Инвестиционо одржавање просторија општине Трстеник 

Одговорно лице Часлав Поповић, заменик начелника Општинске управе 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

3000 3000 2572 85.7% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Одлуком о буџету за 2017 годину је планирано одржавање просторија општине Трстеник, што је у току године и реализовано. 

Назив циља пројекта Стварање адекватних услова рада у циљу повећања ефикасности пружања услуга 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност Остварена 

вредност у 

2017. вредност 2016. у 2017. 

Број уређених канцеларија канцеларија 4 6 6 

извор верификације Евиденција Општинске управе 

Програм 16 2101 - Политички систем локалне самоуправе 

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 
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Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

34,584 32,420 28,578 88.1% 

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

Програм се спроводи у складу са надлежностима извршних и законодавних органа локалне самоуправе регулисаних законом. 

Назив циља програма Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе 

Програмска активност 2101-0001 Функционисање Скупштине 

Одговорно лице Герасим Атанасковић, председник Скупштине општине 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

17,237 15,193 14,328 94.3% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Функционисање Скупштине општине. 

Назив циља програмске активности Функционисање локалне скупштине 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број седница скупштине седница 8 8 5 

извор верификације Евиденција службе секретаријата Скупштине општине 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једанпут 

у три месеца. 

Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа 

Одговорно лице Александар Ћирић, председник општине 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

17,346 17,228 14,250 82.7% 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  
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Функционисање кабинета председника општине и Општинског већа 

Назив циља програмске активности Функционисање извршних  органа 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број донетих аката  донет акт 330 330 330 

извор верификације Извештај секретара Општинског већа 

Назив циља програмске активности Функционисање извршних  органа 

Назив индикатора Јединица мере 

Базна  Циљна вредност 
Остварена 

вредност у 2017. 
вредност 2016. у 2017. 

Број седница извршних органа седница 12 12 20 

извор верификације Извештај секретара Општинског већа 

Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора 

У 2017 год.одржано је 12 редовних седница већа и 8 телефонских седница већа, циљана 

вредност је премашена јер је постојала потреба да се одржи још 8 седница већа. 

Програм17 0501 -Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

Одговорно лице Милош Милетић,шеф одсека за урбанизам,грађ.и имовинско-правне и стамб.послове 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 

5,000 0 0   

Образложење спровођења програма у години извештавања:  

Буџетом за 2017. годину су првобитно планирана средства као учешће општине уколико би на конкурсима надлежног Министарства  

општини био одобрен неки од пројеката из oве области , али како до тога није дошло, ова средства су ребалансом брисана. 

Програмска активност 
0501-0001 Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих 

извора енергије 

Одговорно лице Милош Милетић,шеф одсека за урбанизам,грађ.и имовинско-правне и стамб.послов 

Усвојен буџет за 2017 Текући буџет за 2017 Извршење у 2017 

Проценат 

извршења у 

односу на 

текући буџет 
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5000 0 0   

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:  

Буџетом за 2017. годину су првобитно планирана средства као учешће општине уколико би на конкурсима надлежног Министарства  

општини био одобрен неки од пројеката из oве области , али како до тога није дошло, ова средства су ребалансом брисана. 

 

 

 

Члан 7. 

 

I.ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА ,КРЕДИТИМА И ИЗВРШЕНИМ 

ОТПЛАТАМА 

( у динарима  ) 

 

 

1. Општина Трстеник је  у 2017. години примила домаће донације и то: 

 

-   31.03.2017., 25.04.2017., 24.05.2017., 27.06.2017., 27.07.2017., 21.08.2017., 22.09.2017., 

24.10.2017., 27.11.2017. и 21.12.2017.  године девет износа од по 492.161,83 динара и један 

износ од 1.476.485,49 динара што је укупно 5.905.942,02 динара од Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања у питању је уговор о наменском трансферу у 

социјалну заштиту. 

-   27.04.2017. године износ од 2.660.000,00 динара од Комесаријата за избеглице по позиву 

за за одкуп сеоских домаћинстава и за пакете грађевинског матријала за интерно расељена 

лица.  

-  31.05.2017. године износ од 200.000,00 динара од Министарства културе и информисања 

у питању је уговор за суфинансирање пројекта "Знам Дабли Фејса". 

-  09.06.2017. године износ од 200.000,00 динара од Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација  у питању је уговор о сугинансирању "Печенијаде у Стопањи". 
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-  21.07.2017. године износ од 1.390.600,00 динара од Кабинета министра без порфеља 

задуженог за демографску и популациону политику у питању је уговор о суфинансирању 

мера популационе политике ЈЛС у Републици Србији.  

-    29.09.2017. године износ од 250.000,00 динара од Министарства културе и 

информисања у питању је уговор о суфинансирању пројекта "Савремена српска проза". 

  -  11.10.2017.године износ од 430.000,00 динара, 29.11.2017.године  износ од 1.360.000,00 

динара  и 19.12.2017.године  износ од 1.638.230,40 динара  од Министарства културе и 

информисања у питању је суфинансирање пројекта  "Морава у срцу Трстеника". 

  -  01.12.2017. године износ од 375.000,00 динара од Комесаријата за избеглице и 

миграције за једнократне новчане помоћи избеглим и расељеним лицима. 

  - 28.12.2017. године  износ од 2.975.623,28 динара  од Министарства пољоприврееде, 

шумарства и водопривреде за уређење некатегорисаних путева. 

 

   

Примљене донације су утрошене у 2017. години, сем донације од Комесеријата за 

избеглице од 27.04.2017. године. у износу од 2.660.000,00 динара који је у целости пренета 

у 2018. годину. 

 

 

2.  У 2017. години Општина Трстеник је користила  кредит: 

 

- Интеса банке ............................................................. 435.264,99 EUR у питању је 

дугорочан кредит а узет је за потребе финансирања капиталних пројеката (учешће 

општине у финансирању пројеката одобреног са републичког нивоа у оквиру 

Пројекта "Градимо заједно"  ЕIB9 - Rexabilitacija – санација општинских путева на 

територији општине Трстеник делови општинских путева  О-1.О-7 и О-3  и 

капитално одржавање саобраћајне инфраструктуре). Грејс период кредита је 12 

месеци тако да одплата главнице почиње 2018. године а кредит ће у целости бити 

враћен 2023. године. Повучени износ кредита у 2017. години је 51.597.508,12 

динара. 

 

3. Враћене су доспеле обавезе у 2017. години у износу од  6.709.834,67 динара за кредит 

код Интеза банке, узет у 2008 и 2009. години а чији је рок отплате октобар 2020. 

године. 

4. Враћене су  доспеле обавезе у 2017. години у износу од  7.546.563,79  динара за кредит 

код Социете Генерал банке, узет у 2010. години а чији је рок отплате новембар 2020. 

године.  
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5. Враћене су доспеле обавезе у 2017. години у износу од 7.531.068,44 динара за кредит 

код Интеза банке, узет у 2011. години а чији је рок отплате мај 2017. године и у 

уговореном року је одплаћен у целости. 

6. Враћене су и доспеле обавезе у 2017. години у износу од 1.091.969,45 динара за кредит 

код Фонда за развој – центар II фаза, узет 2010. године а чији је рок отплате децембар 

2016. године а који је у 2017. години у целости одплаћен . 

7. Враћене су и доспеле обавезе у 2017. години. у износу од 507.276,69 динара за кредите 

код Фонда за развој – столарија за ОШ Чајка. узет 2011. године  а чији је рок отплате 

децембар 2016. Године а који је у 2017. години у целости одплаћен. 

8. Враћене су и доспеле обавезе у 2017. години у износу од 6.600.000,07 динара за кредит 

код Комерцијалне банке узет у 2013. години а чији је рок отплате мај 2019. године. 

9. Враћене су доспеле обавезе у 2017. години у износу од 10.796.302,04 динара за кредит 

код Интеза банке, узет у 2015. години а чији је рок отплате мај 2020. године. 

10. Враћене су доспеле обавезе у 2017. години у износу од 5.309.299,66 динара за кредит 

код Интеза банке, узет у 2014. години а чији је рок отплате август 2023. године 

11. Враћене су доспеле обавезе у 2017. години у износу од 1.073.239,12 динара за кредит 

код Интеза банке, узет у 2016. години а чији је рок отплате мај 2022. године. 

 

Члан 8. 

 

II . ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА  ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ  

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

Одлуком о буџету за 2017. годину планирана је стална буџетска резерва у износу од 5.000.000,00 

динара, а ребалонсом износ сталне резерве је смањен ан 2.000.000,00 динара. 

Коришћење текуће буџетске резерве која је Одлуком о буџету општине Трстеник за 2016. годину 

била планирана у износу од 18.000.000,00 динара приказано је у следећем прегледу: 

                                                                    

18,000,000.00         повећање смањење остало 

датум бр. бр.поз. ек.кл. позиција       

02.02. 1 258 423 

Туристичка организација - услуге по 

уговору   27,000.00 17,973,000.00 

06.02. 2 277 423 

Преузете обавезе Дирекције - услуге 

по уговору   200,000.00 17,773,000.00 

01.03. 3 179 483 

Народни универзитет - новчане казне 

по решењу судова   660,000.00 17,113,000.00 

14.03. 4 242 512 Установа за спорт - машине и опрема   460,000.00 16,653,000.00 

20.03. 5 47 512 Општинска управа - машине и опрема   140,000.00 16,513,000.00 
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24.03. 6 249 425 

Туристичка организација - текуће 

поправке   400,000.00 16,113,000.00 

28.04. 7 7 422 

Скупштина општине - Трошкови 

путовања   500,000.00 15,613,000.00 

05.05. 8 46 541 Средства за експропријацију смањење 2,127,857.00   17,740,857.00 

05.05. 9 278 513 Остале некретнине и опрема   15,851,758.00 1,889,099.00 

05.05. 10 250 426 Туристичка организација - материјал   100,000.00 1,789,099.00 

05.05. 11 162 511 

ПУ Бисери - изграња хидрантне мреже 

- смањење 1,500,000.00   3,289,099.00 

05.05. 12 81 511 

Учешће општине у финансирању 

пројеката - смањење 12,223,901.00   15,513,000.00 

16.05. 13 280 512 

Опрема за новогодишњу расвету -

наменска средства   528,000.00 14,985,000.00 

16.05. 14 34 423 Општинска управа- Услуге по уговору   2,500,000.00 12,485,000.00 

22.05. 15 279 424 

Специјализоване услуге - вантелесна 

оплодња   500,000.00 11,985,000.00 

25.05. 16 106 425 Зимско одржавање   1,500,000.00 10,485,000.00 

31.05. 17 281 414 

Општинско веће - породиљско 

боловање 414   100,000.00 10,385,000.00 

14.06. 18 282 472 

Једнократна помоћ породицама са 

троје и више деце   51,000.00 10,334,000.00 

14.06. 18 283 423 

Популациона политика - услуге по 

уговору   21,000.00 10,313,000.00 

14.06. 18 284 424 Популациона политика - спец.услуге   12,000.00 10,301,000.00 

14.06. 18 285 426 Популациона политика - материјал   34,500.00 10,266,500.00 

14.06. 18 286 512 Популациона политика - опрема   126,900.00 10,139,600.00 

27.06. 19 225 425 

Месне заједнице - текуће поправке и 

одржавање   1,674,000.00 8,465,600.00 

27.06. 20 254 512 Туристичка -Машине и опрема   250,000.00 8,215,600.00 

06.07. 21 252 482 Туристичка - Порези и таксе   30,000.00 8,185,600.00 

07.07. 22 44 483 Новчане казне по решењу судова   3,800,000.00 4,385,600.00 

11.07. 25 45 484 Накнада штете -уједи паса   500,000.00 3,885,600.00 

17.07. 26 288 421 Осигурање централа   100,000.00 3,785,600.00 

19.07. 28 47 512 Машине и опрема   1,060,000.00 2,725,600.00 

23.08. 29 289 463 

Музичка школа - пројекат Морава у 

срцу Трстеника   800,000.00 1,925,600.00 



Страна      150.    Број 3.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                       28.05.2018.год. 

 

23.08. 29 290 423 

Народни универзитет - пројекат 

(услуге по уговору)   349,000.00 1,576,600.00 

23.08. 29 291 424 

Народни универзитет - пројекат 

(сп.услуге)   139,000.00 1,437,600.00 

23.08. 29 293 426 

Народни универзитет - пројекат 

(материјал)   12,000.00 1,425,600.00 

12.09. 32 49 485 Општинска управа- накнада штете   195,000.00 1,230,600.00 

19.09. 33 225 425 

Месне заједнице - текуће поправке и 

одржавање   600,000.00 630,600.00 

        Ребаланс 2,000,000.00   2,630,600.00 

30.10. 35 220 423 

Народна библиотека  - услуге по 

уговору   59,000.00 2,571,600.00 

01.11. 36 31 412 Општинска управа- Јубиларне награде   31,000.00 2,540,600.00 

23.11. 39 48 515 

Општинска управа -Нематеријална 

имовина   282,000.00 2,258,600.00 

01.12. 40 106 425 Зимско одржавање   135,000.00 2,123,600.00 

11.12. 42 305 411 КПЗ-Плате,дод.и нак.запослених   65,000.00 2,058,600.00 

11.12. 42 306 412 КПЗ-Соц.доприноси на тер.послодавца   11,700.00 2,046,900.00 

11.12. 42 307 421 КПЗ-Стални трошкови   100,000.00 1,946,900.00 

11.12. 42 308 423 КПЗ-Услуге по уговору   10,000.00 1,936,900.00 

11.12. 42 309 465 КПЗ-Остале дотације и трансфери   10,000.00 1,926,900.00 

11.12. 42 310 485 КПЗ-Накнада штете   1,300,000.00 626,900.00 

18.12. 45 3 414 СО-Социјална давања запосленима   40,000.00 586,900.00 

22.12. 47 143 423 КЗМ-услуге по уговору - активности   72,000.00 514,900.00 

22.12. 47 145 426 КЗМ-материлан   72,000.00 442,900.00 

26.12. 48 15 414 

Председништво-Социјална давања 

запосленима   50,000.00 392,900.00 

28.12. 50 49 485 Општинска управа-накнада штете   20,000.00 372,900.00 

28.12. 51 5 423 СО-Накнада члановима комисија   10,000.00 362,900.00 
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Члан 9. 

 IV. ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА 

Општина Трстеник у 2017. години није давала гаранције. 

                                                                     Члан 10. 

V. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 

Општина Трстеник је ангажовала екстерну ревизију за завршни рачун за 2017. годину, у 

складу са решењем Државне ревизорске институције 400-1256/2018-04 од 12.03.2018. године. У 

прилогу је и извештај ревизорске куће Институт за јавне финансије и рачуноводство. 

                                                                      Члан 11. 

Одсек за буџет,финансије и имовинско правне послове , као орган  Управе надлежан за 

финансије  поднеће Министарству финансија Републике Србије завршни рачун. 

    

      Број: 022-37/2018-01     

     ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ, 

                                                                          Герасим Атанасковић, дипл. инг. пољопривреде 
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Разматрајући Извештај о 

припремљености система одбране од 

града на територији Радарског центра 

''Крушевац'' за сезону 2018.годину, 

Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној дана 

25.05.2018.године, донела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина општине Трстеник 

оцењује да општина Трстеник није у 

довољној мери припремљена за одбрану 

од града за сезону 2018.годину, јер 

постојећа правна регулатива не омогућује 

локалним самоуправама издвајање 

сопствених средстава за ове намене. 

2. Скупштина општине Трстеник 

апелује на све релевантне органе 

Републике Србије и то: Владу Републике 

Србије, Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Одбор за 

пољопривреду Народне скупштине 

Републике Србије и Хидрометеоролошки 

завод Републике Србије, да у оквиру 

својих надлежности пронађу решење 

којим би се јединицама локалне 

самоуправе омогућило несметано 

издвајање средстава из њихових буџета 

за противградну одбрану, која би се 

употребила за:  

- повећање износа накнаде 

стрелцима на противградним станицама, 

који би их стимулисао за обављање ових 

врло одговорних послова; 

- набавку додатних количина 

ракета које би се депоновале у Радарском 

центру ''Крушевац'', а служиле за потребе 

противградних станица на територији 

општине Трстеник, као и  

- обезбеђење свих других 

материјалних претпоставки од значаја за 

правовремену и ефикасну одбрану од 

града пољопривредног земљишта на 

територији општине Трстеник. 

3. Овај Закључак доставити:  

- Влади Републики Србије 

- Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, 

- Одбору за пољопривреду 

Народне скупштине Републике Србије и 

- Хидрометеоролошком заводу 

Републике Србије  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 87-21/2018-01 

      

  ПРЕДСЕДНИК СО-е 

Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ. 

 

На основу члана 40. став 2. тачка 2. и 

8. Статуа 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 

25.05.2018.године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извештај о спроведеном 

поступку ликвидације над 

Установом у култури ''Културно 

просветна заједница'' Трстеник-у 

ликвидацији, поднет од стране 

ликвидационог управника дана 

10.05.2018.године. 

2. Овај закључак објавити у 

''Службеном листу општине 

Трстеник''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТНЕИК 

 

Број: 021-18/2018-01 

 

      ПРЕДСЕДНИК СО-е 

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

УСТАНОВА У КУЛТУРИ 

„КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА“ 

ТРСТЕНИК – У ЛИКВИДАЦИЈИ 

Дана 10.5.2018.године 

Т р с т е н и к  

 

На основу одредбе члана 540. став 1. 

тач.1 Закона о привредним друштвима („Сл. 

гласник РС“ бр. 36/11; 99/11; 83/14 и 5/15) 

ликвидациони управник Установе у култури 

„Културно просветне заједнице“ Трстеник - у 

ликвидацији (у даљем тексту : „КПЗ Трстеник 

– у ликвидацији“), дана 10.5.2018. године, 

сачињава: 

И З В Е Ш Т А Ј 

О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЛИКВИДАЦИЈЕ 

 

Над Установом у култури „Културно 

просветном заједницом“ Трстеник, са 

седиштем у Трстенику, ул.Кнегиње Милице 

бр.16, матични број 17822802, ПИБ 

107270750, одлуком Скупштине општине 

Трстеник број 022-89/2012-01 од 

28.12.2012.године, покренут је поступак 

ликвидације, што је регистровано решењем 

Привредног суда у Краљеву Фи.9/2013 од 

18.2.2013.године.  

За Ликвидационог управника у 

време покретања поступа ликвидације 

био је именован Општински 

правобранилац Предраг Равилић. У 

међувремену, решењем Скупштине 

општине Трстеник број 02-102/2013-01 од 

20.9.2013.године, за новог 

Ликвидационог управника, била је 

именована Весна Радовановић, тадашњи 

Секретар Скупштине општине Трстеник. 

Након оставке Ликвидационог управника 

Весне Радовановић, решењем Скупштине 

општине Трстеник број 02-67/2017-01 од 

24.7.2017.године, за новог 

Ликвидационог управника именован је 

дипл.правник Ђорђе Савић, који и сада 

обавља ову дужност. 

Ликвидациони управник констатује 

да се поступак ликвидације КПЗ Трстеник 

закомпликовао се од самог почетка, обзиром 

да је установа одмах ушла у читав низ 

судских спорова по тужбама радника који су 

отварањем ликвидације добили отказе. Од 

почетка 2013.године, па до краја јула 

2017.године, фактички ниједна радња није 

предузета у циљу спровођења поступка 

ликвидације. 

Тачније, једину радњу у вези 

ликвидације, коју је предузео тадашњи 

ликвидациони управник Предраг Равилић, 

јесте регистрација чињенице покретања 

ликвидације у регистар Привредног суда у 

Краљеву, која је извршена решењем овог 

суда Фи.9/2013 од 18.2.2013.године. На 

основу тога, објављен је  и оглас у 

Службеном гласнику РС број 39/13 од 

30.4.2013.године, којим су позвани 

повериоци да пријаве своја потраживања. 

Убрзо након тога, против КПЗ 

Трстеник – у ликвидацији као туженог, 

покренуто је укупно 7 (седам) судских 

поступака, и то од стране радника којима су 

дати откази уговора о раду крајем 

2012.године, а ради поништаја решења о 

отказу, односно исплате разлике отпремнине. 

Од тих судских поступака, 6 је убрзо 

окончано судским поравнањима, и то : - 
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поступак по тужби Славољуба Ристића из 

Медвеђе окончан је судским поравнањем 

број П1.383/13; - поступак по тужби 

Радошина Зајића из Трстеника, окончан је 

поравнањем број П1.55/14; - поступак по 

тужби Радивоја Вукојевића из Велике 

Дренове, окончан је порављнањем П1.54/14; - 

поступак по тужби Зорана Трипковића из 

Стопање, окончан је поравнањем П1.380/13; - 

поступак по тужби Верославе Јовановић из 

Трстеника, окончан је поравнањем П1.382/14 

и – поступак по тужби Младена Марића из 

Прњавора, окончан је поравнањем П1.389/13. 

Сва поравнања су закључена истог дана – 

11.4.2014.године. На основу тих поравнања, 

Општина Трстеник је сваком од тужилаца, 

кроз више уплата измирила сва договања која 

је по том основу КПЗ Трстеник – у 

ликвидацији имала према тим лицима. 

Спор по тужби тужиље Маје 

Чајетинац, односно сада Чомагић из 

Трстеника, окончан је правноснажном 

пресудом Основног суда у Трстенику 

П1.378/13 од 2.4.2014.године, којим је 

поништено решење о отказу као незаконито 

и наложено туженом КПЗ Трстеник – у 

ликвидацији да тужиљу врати на рад. Из те 

пресуде, произишле су и обавезе туженог да 

исплати накнаду зараде, доприносе за 

обавезно социјално осугурање и припадајуће 

порезе, од дана отказа до дана враћања на 

рад, као и накнаду трошкова поступка. На 

основу тога, тужиља је покренула поступак 

принудног извршења пред судом у 

Трстенику у предмету И.300/16. 

Ликвидациони управник Ђорђе 

Савић, одмах по ступању на дужност, најпре 

је утврдио да није било поверилаца који су 

пријавили потраживање по огласу 

објављеном у Службеном гласнику РС број 

39/13 од 30.4.2013.године, те приступио 

утврђивању тачног књиговодственог стања, 

којом приликом је константовано да према 

пословним књигама, осим неспорног 

новчаног дуговања према Маји Чомагић по 

правноснажној пресуди П1.378/13, ова 

установа евентуално дугује још и 

добављачима по неизмиреним рачунима за 

набавку инвентара, материјала и услуга, у 

укупном износу од 302.859,90 динара. Ради 

се о 35 добављача, чију листу је 

ликвидациони управник сачинио ради 

провере постојања тих потраживања, без 

обзира на чињеницу да ниједан поверилац 

није пријавио своје потраживање од 

покретања ликвидације и да би таква 

потраживања била преклудирана. Осим тога, 

на основу пословних евиденција утврђено је 

да КПЗ Трстеник према трећим лицима имао 

и потраживања, и то у укупном износу од 

115.219,79 динара. Када је реч о имовини, 

КПЗ Трстеник – у ликвидацији, није имала 

непокретну имовину, а од покретне имовине 

има само опрему, и то рачунарску опрему, 

канцеларијску опрему и неколико комада 

канцеларијског намештаја, што је све укупно 

према набавним ценама имало вредност од 

око 632.000,00 динара. Књиговодствена 

вредност тих покретних ствари тренутно је 

равна нули, имајући у виду редовном 

амортизацијом - у складу са 

књиговодственим прописима. КПЗ Трстеник 

– у ликвидацији, на стању има још и музички 

инструмент – гајде, плаћене 14.000 динара, 

које се налазе у локалном уметничком 

друштву, а чија вредност није амортизована. 

На основу тих чињеница, 

Ликвидациони управник је саставио Почетни 

ликвидациони биланс и Почетни 

ликвидациони извештај, обзиром да то 

пропуштено да се учини у складу са чл.536 

Закона о привредним друштвима, затим је 

угласио рачун у Управи за трезор, који је тада 
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већ дуже време био неактиван, отворио нови 

рачун и регулисао све неизимирене таксе, 

камате и провизије које су заостале по тим 

рачунима. 

Ради намирења дуговања према 

Маји Чајетинац, по наведеној правноснажној 

судској одлуци, Ликвидациони управник 

Ђорђе Савић радио на постизању вансудског 

поравнања, имајући у виду да је због 

игнорисања тог проблема дошло до знатног 

повећања дуга по основу неисплаћене 

зараде, пореза, доприноса и законске 

затезне камате, те се јавила реална 

могућност да се поступак ликвидације 

додатно закомпликује тужбом за накнаду 

нематеријалне штете. На основу преговора 

који је вођен са повериоцем, постигнут је 

споразум да се у циљу бржег регулисања 

међусобних односа, поверилац одрекне дела 

дуга, а да дужник у доброј вери што брже 

испуни све остале обавезе. На тај начин 

дошло се до закључења вансудског 

поравнања од 9.11.2017.године, захваљујући 

којем је општина Трстеник уштедела најмање 

847.190,00 динара, за колико се поверилац 

одрекао главног дуга и камате, али што је још 

важније поверилац се одрекао и 

потраживања нематеријалне штете, који 

спор би извесно блокирао ликвидацију за 

још неколико година, са несагледивим 

трошковима и губитком времена. Поверилац 

је враћен на посао у КПЗ Трстеник – у 

ликвидацији, пријављен у евиденцију Фонда 

за ПИО, извршен обиман посао у виду 

обрачун доприноса и пореза које треба 

уплатити на рачун јавних прихода, те су од 

стране Општине Трстеник извршене исплате 

свих дуговања по наведеном вансудском 

поравнању. Извршни поступак у предмету 

И.300/16 коначно је окончан закључком о 

обустави од 27.12.2017.године. Тог дуговања 

више нема. 

Што се тиче књиговодственог дуга 

према 35 добављача у укупном износу од 

302.859,90 динара, Ликвидациони управник 

је извршио преглед пословне документације, 

ради проналажења књиговодствених 

исправа на основу којих је вршено ово 

књижење. Треба напоменути да од 

објављивања огласа о покретању поступка 

ликвидације објављеном у Сл.Гласнику РС 

бр.39/13 од 30.4.2013.године, па све до 

данашњег дана, није било поверилаца који 

су пријавили своје потраживање у смислу 

535. Закона о привредним друштвима, због 

чега је закључено да књиговодствени дуг 

заправо не постоји, те да се ради о случајним 

пропустима у вођењу књига, што је требало 

потврдити увидом у пословну документацију. 

Ради исправљања и допуне 

пословних књига, Ликвидациони управник 

након детаљног прегледања пословне 

документације, пронашао све релевантне 

исправе (рачуне, предрачуне и уплатнице) на 

основу којих је вршено књижење тих 

дуговања, а из којих је произилазило да 

евиденција о дуговањима добављачима ипак 

није била потпуно тачна, те да те податке 

треба исправити сторнирањем, односно 

допунити докњижавањем. 

У складу са тим, дат је налог 

рачуноводственом раднику Милици 

Видаковић да изврши исправку 

књиговодствене документације, на основу 

чега су исправке извршене сторнирањем и 

докњижавањем, тако да према исправљеном 

књиговодственом стању, КПЗ Трстеник – 

нема неизмирена дуговања према 

добављачима, нити има новчана 
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потраживања од трећих лица, која би могла 

успешно да наплати. 

Што се тиче имовине, Ликвидациони 

управник је направило попис тих покретних 

ствари које чине имовину установе. Ради се о 

рачунарској опреми у виду два рачунара са 

пратећом опремом, једним усисвачем, 

једном телефону, једним клима уређајем, 

два венецијанера, три радна стола, два 

ормара. Што се тиче тржишне вредности тих 

ствари, приликом процене треба имати у 

виду да је један део те опреме очигледно 

неисправан или технолошки превазиђен и 

практично неупотребљив, док су преостале 

ствари, пре свега намештај, коришћени су од 

стране Народног универзитета у Трстенику, 

већ више од 6 година. Те ствари на себи 

имају јасно видљиве трагове редовне 

употребе, тако да се евентуалном продајом 

трећим неповезаним лицима не може 

постићи никаква цена. Ликвидациони 

остататак расподељује се његовом једином 

оснивачу Општини Трстеник, која ће по 

спроведеном брисању привредног друштва 

из Регистра привредних субјеката, бити 

једини власник преостале имовине. 

Ликвидациони управник утврђује да 

на дан сачињавања овог извештаја КПЗ 

Трстеник - у ликвидацији нема неизмирених 

потраживања, односно дуговања, као и да се 

против КПЗ Трстеник – у ликвидацији не воде 

други поступци, тако да нема препрека за 

окончање поступка ликвидације.  

Ликвидациони управник жели да 

истакне да је у спровођењу поступка 

ликвидације од највеће помоћи била 

Милица Видаковић, шеф рачуноводства 

Народног универзитета у Трстенику, која 

иако је ове послове обављала без накнаде, 

захваљујући својој стручности и преданости, 

значајно допринела да се превазиђу сви 

затечени проблеми поступка ликвидације. 

На основу свега напред наведеног, 

предлажем Општини Трстеник, као оснивачу 

КПЗ Трстеник – у ликвидацији, да донесе 

одлуке које су по закону предуслов за 

формално окончање ликвидације. Након 

усвајања наведених одлука, Ликвидациони 

управник треба да изврши регистрацију у 

Привредном суду у Краљеву и гашење 

рачуна КПЗ Трстеник – у ликвидацији који се 

води код Управе за трезор Министарства 

финансија. 

У Трстенику, дана 10.5.2018.године. 

                            ЛИКВИДАЦИОНИ УПРАВНИК 
                                        Ђорђе Савић  
               

На основу чл. 540. ст.3 и чл.543. 

Закона о привредним друштвима („Сл. 

гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - 

др. закон и 5/2015), и чл. 40. Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“, 7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 

5/13), у поступку ликвидације Установе у 

култури “Културно просветне заједнице” 

Трстеник – у ликвидацији, на предлог 

Ликвидационог управника и Општинског 

већа општине Трстеник,  Скупштина 

општине Трстеник на седници одражној 

25.05.2018.године, донела је  

О Д Л У К У  

о окончању поступка ликвидације 

Установе у култури “Културно 

просветне заједнице” Трстеник – у 

ликвидацији 
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Над Установом у култури „Културно 

просветном заједницом“ Трстеник, са 

седиштем у Трстенику, ул.Кнегиње Милице 

бр.16, матични број 17822802, ПИБ 

107270750, одлуком Скупштине општине 

Трстеник број 022-89/2012-01 од 

28.12.2012.године, покренут је поступак 

ликвидације, што је регистровано решењем 

Привредног суда у Краљеву Фи.9/2013 од 

18.2.2013.године.  

Како су истекли законом прописани 

рокови за обавештавање и пријаву 

потраживања поверилаца и како је друштво 

обавило све законом прописане радње у 

сврху спровођења поступка ликивдације, те 

како се против друштва не воде никакви 

други поступци, то Скупштина општине 

Трстеник  доноси Одлуку о окончању 

поступка ликвидације Установе у култури 

“Културно просветне заједнице” 

Трстеник – у ликвидацији. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 021-18/2018-01-1 

                               ПРЕДСЕДНИК СО-е,  

Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп. 

На основу члана 543. Закона о 

привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 

36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 

5/2015), и чл. 40. Статута општине Трстеник 

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

5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), у поступку 

ликвидације Установе у култури 

“Културно просветне заједнице” 

Трстеник – у ликвидацији, на предлог 

Ликвидационог управника и Општинског 

већа општине Трстеник,  Скупштина 

општине Трстеник на седници одражној 

25.05.2018.године, донела је   

   

О Д Л У К У  

о усвајању завршног ликвидационог 

биланса 

Установе у култури „Културно просветна 

заједница“ Трстеник – у ликвидацији 

Усваја се Одлука о усвајању завршног 

ликвидационог биланса Установе у култури 

„Културно просветна заједница“ Трстеник – у 

ликвидацији. 

Завршни ликвидациони биланс 

Установе у култури „Културно просветна 

заједница“ Трстеник – у ликвидацији са 

стањем на дан 8.5.2018.године : 
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               (у хиљадама динара) 

       

Ред. 

бр. 

Опис Износ 

АКТИВА 

1. Некретнина и опрема  

2. Нематеријална имовина 14 

2. Новчана средства  

3. Краткорочна потраживања  

УКУПНА АКТИВА : 14 

ПАСИВА 

1. Обавезе  

2. Пасивна временска 

разграничења 

 

2. Капитал 14 

3. Вишак прихода и примања - 

суфицит 

 

УКУПНА ПАСИВА : 14 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 021-18/2018-01-2 

                      ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

На основу члана 543. Закона о 

привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 

36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 

5/2015) и чл. 40. Статута општине Трстеник 

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

5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), у поступку 

ликвидације Установе у култури 

“Културно просветне заједнице” 

Трстеник – у ликвидацији, на предлог 

Ликвидационог управника и Општинског 

већа општине Трстеник,  Скупштина 

општине Трстеник на седници одражној 

25.05.2018.године, донела је  

О Д Л У К У  

о чувању пословних књига и докумената  

друштва које је престало ликвидацијом 

Над Установом у култури „Културно 

просветном заједницом“ Трстеник, са 

седиштем у Трстенику, ул.Кнегиње Милице 

бр.16, матични број 17822802, ПИБ 

107270750, одлуком Скупштине општине 

Трстеник број 022-89/2012-01 од 

28.12.2012.године, покренут је поступак 

ликвидације, што је регистровано решењем 

Привредног суда у Краљеву Фи.9/2013 од 

18.2.2013.године.  

С обзиром да је одредбом члана 543. 

став 4. Закона о привредним друштвима 

предвиђено да се пословне књиге и 

документа привредног друштва које је 

брисано услед окончања ликвидације чувају 

у складу са прописима којима се уређује 

архивска грађа,  а да се име и адреса лица 

коме су пословне књиге и документа 

поверени на чување региструју у складу са 

законом о регистрацији, то Скупштина 

општине Трстеник доноси Одлуку да се 

целокупна документација привредног 

друштва које је престало да постоји по 

спроведеном поступку ликвидације, 

поверава на чување : Народном 

универзитету у Трстенику, са седиштем у 

Трстенику, ул.Кнегиње Милице број 16, ПИБ 

: 01306456, Матични број: 07155042.                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
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Број:021-18/2018-01-3    

      ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

На основу члана 541. Закона о 

привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 

36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 

5/2015), и чл. 40. Статута општине Трстеник 

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

5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), у поступку 

ликвидације Установе у култури 

“Културно просветне заједнице” 

Трстеник – у ликвидацији, на предлог 

Ликвидационог управника и Општинског 

већа општине Трстеник,  Скупштина 

општине Трстеник на седници одражној 

25.05.2018.године, донела је  

О Д Л У К У 

о расподели ликвидационог остатка 

Над Установом у култури „Културно 

просветном заједницом“ Трстеник, са 

седиштем у Трстенику, ул.Кнегиње Милице 

бр.16, матични број 17822802, ПИБ 

107270750, одлуком Скупштине општине 

Трстеник број 022-89/2012-01 од 

28.12.2012.године, покренут је поступак 

ликвидације, што је регистровано решењем 

Привредног суда у Краљеву Фи.9/2013 од 

18.2.2013.године.  

Како у току поступка ликвидације 

није било пријављених потраживања 

односно како су сва пријављена 

потраживања намирена, након чега су у 

имовини друштва преостале само покретне 

ствари у виду рачунарске опреме, 

канцеларијске опреме и намештаја, то 

Скупштина општине Трстеник доноси Одлуку 

да се ликвидациони остататак расподељује 

његовом једином оснивачу Општини 

Трстеник, који ће по спроведеном брисању 

из Регистра Привредног суда бити једини 

власник преостале имовине. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број:021-18/2018-01-4 

                    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 

25.05.2018.године, донела је  

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

I – УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са 

финансијским извештајем  за 2017.годину 

ЈКП „Енергетика“ Трстеник, који је усвојио 

Надзорни одбор овог предузећа Одлуком бр. 

14/2018 дана 14.05.2018.године. 

II – Овај Закључак објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 021-19/2018-01 

      

    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 

25.05.2018.године, донела је  
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду са 

финансијским извештајем Туристичке 

организације општине Трстеник за 

2017.годину, у свему према Oдлуци 

Управног одбора бр. 154-951/2018 од 

23.04.2018.године. 

II – Овај Закључак објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 021-20/2018-01 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

          Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 

7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), 

Скупштина општине Трстеник на одржаној 

25.05.2018.године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 I – Даје се сагласност на Ребаланс 

Програма пословања  ЈКСП „Комстан“ 

Трстеник за 2018.годину, који је усвојио 

Надзорни одбор ЈКСП „Комстан“ Трстеник 

Одлуком бр. 4052/XX/1 дана 

15.05.2018.године. 

 II – Ово  Решење објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 400-5/2018-01    

  ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп. 

 

 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 

7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), 

Скупштина општине Трстеник на одржаној 

25.05.2018.године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 I – Даје се сагласност на Одлуку о 

првим изменама и допунама Програма рада 

за 2018.годину  ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта „Трстеник“ 

Трстеник, који је усвојио Надзорни одбор 

овог предузећа дана 14.05.2018.године. 

 II – Ово  Решење објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 400-6/2018-01 

        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 

25.05.2018.године, донела је  

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду 

Општинске управе општине Трстеник за 

2017.годину. 

II – Овај Закључак објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 021-21/2018-01 

     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

    Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 
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ИЗВЕШТАЈ 

 О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 

2017. ГОДИНУ 

                     Штаб за ванредне ситуације 

општине Трстеник формиран је у складу са 

чланом 15. Закона о ванредним ситуацијама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и 

93/2012) и чланом 10. Уредбе о саставу и 

начину рада штабова за ванредне ситуације 

(„Сл. гласник РС“ бр. 98/2010)  

                    Ради стварања услова за брзо 

реаговање и спасавање у ванредним 

ситуацијама, Штаб за ванредне ситуације 

општине Трстеник  формирао је 16. стручно 

– оперативних тимова. 

                   Значај и ефикасност своје улоге, 

Штаб за ванредне ситуације општине 

Трстеник, показује кроз степен реализованих 

активности предвиђених Годишњим Планом 

рада. 

1. Активности Штаб за 

ванредне ситуације 

општине Трстеник  на 

реализацији Плана рада 

Штаб за ванредне ситуације општине 

Трстеник у току 2017. године Планом рада је 

планирао одржавање четири седнице Штаба 

које су и одржане 21.03.2017. године, 

13.07.2017. године, 04.10.2017. године и 

20.12.2017. године. 

                  Штаб за ванредне ситуације 

општине Трстеник у току 2017. године 

одржао је и једну ванредну седницу Штаба и 

то 20.04.2017.године.  

 На седницама Штаб за ванредне 

ситуације општине Трстеник  разматрана су 

следећа питања: 

1. Усвајање Записника са седнице 

Штаба за ванредне ситуације 

општине Трстеник, одржане 

03.11.2016. године; 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о 

раду Штаба за ванредне ситуације 

општине Трстеник за 2016. годину; 

3. Разматрање и увајање Плана рада 

Штаба за ванредне ситуације 

општине Трстеник за 2017. годину; 

4. Разматрање Оперативног плана за 

одбрану од полава за воде другог 

реда за 2017. годину; 

5. Предлог Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите на 

територији општине Трстеник; 

6. Разматрање Извештаја о припремама 

за противградну сезону 2017. године; 

7. Упознавање чланова Штаба за 

ванредне ситуације општине 

Трстеник са Закључком Окружног 

Штаба за ванредне ситуације 

Расинског управног округа; 

8. Упознавање чланова Штаба за 

ванредне ситуације општине 

Трстеник са Закључцима 

Републичког Штаба за ванредне 

ситуације; 

9. Разматрање захтева ПВСЈ Трстеник 

за обезбеђивање потребних 

финансијских средстава ради уплате 

котизације за предстојеће Европско 

првенство у ватрогарству; 

10.  Усвајање Записника са седнице 

Штаба за ванредне ситуације 

општине Трстеник, одржане 

21.03.2017. године; 

11. Разматрање предлога Одлуке о 

образовању и начину употребе 

јединици цивилне заштите опште 

намене за општину Трстеник; 

12. Разматрање и увајање предлога 

Одлуке о одређивању оспособљених 

правних лица од значаја за заштиту и 

спасавање на територији општине 

Трстеник; 
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13. Разматрање Анализе о здраственој 

исправности воде за пиће и 

могућностима и капацитетима ЈКСП 

„КОМСТАН“ Трстеник за 

снабдевање грађана водом за пиће у 

условима поремећаја 

водоснабдевања; 

14. Разматрање Анализе стања 

организације и спровођења 

превентивних и оперативних мера 

заштите од пожара; 

15. Разматрање Анализе стања и утицаја 

постојећих и потенцијалних 

клизишта на угроженост људи, 

инфраструктуре, грађевинских, 

стамбених и других објеката и 

земљишта на територији општине 

Трстеник; 

16. Разматрање захтева ДВД „Чаири“ за 

доделу финансијских средстава за 

набавку опреме и средстава за 

предстојеће Европско првенство у 

ватрогарству које се ове године 

одржава у Аустрији; 

17. Усвајање Записника са друге седнице 

општинског Штаба за ванредне 

ситуације општине Трстеник; 

18. Разматрање Извештаја о стању и 

спремности Јавних предузећа за 

одржавање путне инфраструктуре на 

територији општине Трстеник за 

предстојећи зимски период 2017 – 

2018 године; 

19. Упознавање чланова Штаба за 

ванредне ситуације са степеном 

израде Процене угрожености и Плана 

заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама на територији општине 

Трстеник; 

20. Разматрање предлога финансиског 

Плана Буџета општине Трстеник за 

2018. годину а који се односи на 

ванредне ситуације;  

21. Разматрање Информације о стању и 

предузетим мерама  у области 

заштите од неексплодираних убојних 

средстава на територији општине 

Трстеник, за 2017.годину;  

22. Усвајање Записника са треће седнице 

општинског Штаба за ванредне 

ситуације општине Трстеник;                                                                                       

23.   Разматрање и усвајање Плана рада 

Штаба за ванредне ситуације 

општине Трстеник за 2018.годину; 

24. Упознавање чланова Штаба за 

ванредне ситуације са степеном 

израде Плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама на територији 

општине Трстеник;  

25.  Упознавање чланова Штаба за 

ванредне ситуације  о стању 

исправности система за јавно 

узбуњивање (алармних сирена) на 

територији општине Трстеник;  

На ванредној седници Штаба за 

ванредне ситуације општине 

Трстеник која је одржана  

20.04.2017.године, разматране су 

следеће тачке дневног реда: 

1. Предузимање превентивних и 
оперативних мера на основу 
упозорења РХМЗ и упозорења МУП 
– Сектора за ванредне ситуације; 

2. Упознавање чланова Штаба за 
ванредне ситуације са предузетим 
мерама на санацији урушене обале 
Западне Мораве у зони 
магистралног гасовода у насељеном 
месту Почековина. 

3. Предузимање превентивних мера на 
санацији обале Западна Морава у 
насељеном месту Лозна.  

              

           Штаб за ванредне ситуације општине 
Трстеник усагласио је свој План рада са 
Планом рада окружног штаба за ванредне 
ситуације Расинског управног округа и 
деловао у складу са законским прописима 
која регулишу ову област. 
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             Планиране активности рада Штаб за 
ванредне ситуације општине Трстеник су 
реализоване у потпуности а све наредбе, 
закључке и препоруке Републичког штаба за 
ванредне ситуације и Штаба за ванредне 
ситуације Расинског управног округа су 
реализоване у наложеним роковима у 
потпуности. 

             Штаб за ванредне ситуације општине 
Трстеник је редовно и на време о свом раду 
извештавао  Штаба за ванредне ситуације 
Расинског управног округа. 

2. Активности штаба у 

ванредним ситуацијама 
             

           У току 2017.године на територији 
општине Трстеник није није било ванредних 
ситуација. 

3. Закључак 
 

- Штаб за ванредне ситуације 

општине Трстеник у току 2017. 

године, одржао је 5 седница 

Штаба (4 редовне и 1 ванредна); 

- На седницама Штаба разматранио 

је укупно 25 тачака дневног реда; 

- Донето је 19 Закључка; 

- Све планиране активности Штаб 

за ванредне ситуације општине 

Трстеник су реализоване у 

потпуности и у складу са 

важећим прописима која 

регулишу ову област; 
- Штаб за ванредне ситуације 

општине Трстеник је редовно и на 
време о свом раду извештавао  
Штаба за ванредне ситуације 
Расинског управног округа; 

- У циљу подизања капацитета 

рада Штаба за ВС потребно је 

редовно вршити обуку не само 

Комаданата Штаба и његовог 

заменика већ и свих других 

чланова Штаба. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 021-22/2018-01 

   ПРЕДСЕДНИК СО- е,   

    Герасим Атанасковић, дипл. инж. пољоп. 

 

На основу члана 35. став 1. Тачка 3а 

3акона о ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“ бр. 111/09, 92/2011 и 

93/2012), 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 25.05.2018.године, усвојила је  

П  Л  А  Н 

РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

1. Прва седница Општинског штаба: 

1.1. Разматрање и предлагање Извештаја о 

раду Штаба за ванредне ситуације Општине 

Трстеник за 2017. годину; 

1.2. Разматрање Информације о стању 

извршених припрема за одбрану од града за 

противградну сезону за 2018. 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 
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елементарних непогода и других несрећа на 

територији општине Трстеник. 

РОК ОДРЖАВАЊА: Најкасније до 31. 

МАРТ 2018. 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 

2018. 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); 

3.3. Разматрање Анализе достигнутог нивоа 

попуњености, опремљености и 

оспособљености ПВСЈ Трстеник; 

3.4 Разматрање Информације о стању 

спремности Јавних предузећа за одржавање 

путне инфраструктуре  на територији 

општине Трстеник за предсојећи зимски 

период 2018-2019. годину. 

РОК ОДРЖАВАЊА: Најкасније до 30. 

ОКТОБАР 2018. 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 и давање предлога за 

усвајање Плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама на територији 

општине Трстеник;   

4.4. Разматрање предлога Плана рада Штаба 

за ванредне ситуације за 2019. годину.  

РОК ОДРЖАВАЊА: Најкасније до 31. 

ДЕЦЕМБАР 2018. године   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 021-23/2018-01 

     ПРЕДСЕДНИК СО-е                            

       Герасим Атанасковић, дипл.инж. 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 

25.05.2018.године, донела је  
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду 

Привредног друштва „Регион Краљево“ доо 

Краљево за 2017.годину у свему према 

Одлуци Скупштине Регионалног центра за 

управљање комуналним отпадом „Регион 

Краљево“ доо Краљево,  број 15/18 од 

26.02.2018.године. 

II – Овај Закључак објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 021-24/2018-01 

      

 ПРЕДСЕДНИК СО-е,   

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 

7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), 

Скупштина општине Трстеник на одржаној 

25.05.2018.године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 I – Даје се сагласност на Програма 

пословања Привредног Друштва „Регион 

Краљево“ доо за 2018.годину  у свему према 

Одлуци Скупштине Регионалног центра за 

управљање комуналним отпадом „Регион 

Краљево“ доо Краљево, број 16/18 од 

26.02.02018.године. 

 II – Ово  Решење објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 021-25/2018-01 

      

  ПРЕДСЕДНИК СО-е,          

Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп. 

 На основу члана 38. став 2. и чл. 

46. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл.гласник РС“, бр. 15/16) и чл. 40. у 

вези са чл. 18. 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 општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 25.05.2018.године, 

донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О спровођењу Јавног конкурса за избор 

директора Јавног комуналног предузећа 

за производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије „Енергетика“ Трстеник 

1. Покреће се поступак избора 

директора Јавног комуналног предузећа 

за производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије „Енергетика“ Трстеник, чији је 

оснивач општина Трстеник. 

 2. Поступак из тачке 1. ове Одлуке 

спровешће Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач Општина 

Трстеник образована решењем СО-е 

Трстеник бр. 02-157/2016-01 од 

16.12.2016.године („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 13/2016), на основу Огласа 

о јавном конкурсу за избор директора 

Јавног комуналног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије „Енергетика“ Трстеник, који је 

саставни део ове Одлуке. 

 3. Оглас о јавном конкурсу из ове 

Одлуке објавиће се у „Службеном 

гласнику РС“; „Службеном листу 

општине Трстеник“, најмање једним 

дневним новима које се дистрибуирају на 
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целој територији Републике Србије и на 

инстернет страници општине Трстеник. 

 4. О реализацији ове Одлуке 

стараће се надлежне службе Општинске 

управе општине Трстеник. 

 5. Ову Одлуку објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 022-38/2018-01                         

         ПРЕДСЕДНИК СО-е,            

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

 

На основу члана члана 38.и 39. 

Закона о јавним предузећима 

('„Службени гласник Републике Србије” 

број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије 

„Енергетика“ Трстеник, чији је оснивач 

општина Трстеник, број: 022-38/2018-01, 

од 25.05.2018.године, 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБЦИЈУ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

„ЕНЕРГЕТИКА“ТРСТЕНИК 

Подаци о јавном предузећу: 

Јавно комунално предузеће за прозводњу 

и дистрибуцију топлотне енергије " 

Енергетика“ из Трстеника, Крсте Босанца 

бр. 3,  ПИБ 103018564  мат. бр.17507362 .  

Претежна делатност предузећа је 3530 – 

снабдевање паром и климатизација. 

 

Радно место: Директор Јавног 

комуналног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије  

„Енергетика“ на период од 4 године.  

Подаци о пословима:  

1) представља и заступа јавно 

предузеће, 

2) организује и руководи процесом 

рада; 

3) води пословање јавног предузећа; 

4) одговара за законитост рада јавног 

предузећа; 

5) предлаже дугорочни и 

средњорочни план пословне 

стратегије и развоја и одговоран је 

за њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи односно 

трогодишњи програм пословања и 

одговоран је за његово 

спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 

8) извршава Одлуке Надзорног 

одбора и спроводи закључке 

Надзорног одбора, 

9) доноси акт о систематизацији; 

10) врши друге послове одређене 

Законом, оснивачким актом и 

статутом јавног предузећа. 

За избор директора предузећа потребно 

је испунити следеће услове: 

1.    да је пунолетан и пословно способан; 

2.    да је држављанин Републике Србије; 

3.    да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 



Страна      167.    Број 3.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                       28.05.2018.год. 

 

бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама 

или специјалистичким струковним 

студијама; 

4.    да има најмање пет година радног 

искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 3.; 

5.    да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани 

са пословима јавног предузећа; 

6.    да познаје област корпоративног 

управљања; 

7.    да има најмање пет година радног 

искуства у организовању рада и вођењу 

послова; 

8.    да није члан органа политичке 

странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке; 

9.  да није осуђиван на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

10.  да му нису изречене мере 

безбедности у складу са Законом којим се 

уређују кривична дела и то: 

               -    обавезно психијатријско 

лечење и чување у здравственој 

установи; 

   -    обавезно психијатријско 

лечење на слободи; 

   -    обавезно лечење наркомана; 

   -    обавезно лечење 

алкохоличара; 

   -    забрана вршења позива, 

делатности и дужности. 

Место рада: Трстеник, Крсте Босанца бр. 

3.Стручна оспособљеност, знања и 

вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку увидом у податке из 

пријаве и доказе уз пријаву на јавни 

конкурс, писаном и усменом провером, 

односно на други одговарајући начин 

сходно потребама рада јавног предузећа, 

у складу са Законом којим се уређује 

правни положај јавних предузећа и 

Уредбом о мерилима за именовање 

директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС”, бр. 65/16).  

Рок за подношење пријаве: Рок за 

подношење пријаве је 30 дана од дана 

објављивања овог јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС“. 

Адреса на коју се подносе пријаве: 

Пријава са доказима о испуњавању 

услова подноси се у запечаћеној коверти 

Комисији за за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач  општинa Трстеник, Одсек са 

скупштинске,опште послове и друштвене 

делатности, улица Књегиње Милице 

5,37240 Трстеник,са назнаком „За јавни 

конкурс за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије 

„Енергетика“ Трстеник. 

Пријава на јавни конкурс и докази 

који се прилажу уз пријаву: 

Пријава на јавни конкурс садржи: име и 

презиме кандидата, датум и место 

рођења, адресу становања, број телефона,  

e-mail адресу, податке о образовању, 

податке о врсти и дужини радног 

искуства и податке о посебним областима 

знања. 

Докази који се прилажу уз пријаву: 

-    Извод из матичне књиге рођених, 

(издат на обрасцу сходно Закону о 

матичним књигама („Службени гласник 

РС“ број 20/09 и 145/14); 

-    Уверење о пословној способности 

(издато од стране надлежног центра за 

социјални рад);  
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-    Уверење о држављанству, не старије 

од шест месеци у односу на дан 

објављивања јавног конкурса у 

„Службеном Гласнику РС“; 

-   Диплома о стручној спреми;  

-    Исправе којима се доказује радно 

искуство (потврде или други акти из 

којих се доказује најмање пет година 

радног искуства на пословима за које се 

захтева условом постављено високо 

образовање. Из наведених исправа 

потребно је да се јасно види на којим 

пословима, са којом стручном спремом и 

у ком периоду је стечено радно 

искуство); 

-    Исправе којима се доказује радно 

искуство у организовању рада и вођењу 

послова (потврде или други акти из којих 

се доказује да лице има најмање пет 

година радног искуства у организовању 

рада и вођењу послова); 

-    Исправе којима се доказује радно 

искуство на пословима који су повезани 

са пословима јавног предузећа (потврде 

или други акти из којих се доказује да 

лице има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани 

са пословима јавног предузећа); 

-    Изјава кандидата дата под кривичном 

и материјалном одговорношћу да није 

члан органа политичке странке, односно 

да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

-     уверење надлежног органа да лице 

није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци и уверење 

надлежног органа да му нису изречене 

мере безбедности у складу са законом 

којим се уређују кривична дела, и то: 

  1.    обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи; 

  2.    обавезно психијатријско лечење на 

слободи; 

  3.    обавезно лечење наркомана, 

  4.    обавезно лечење алкохоличара; 

  5.    забрана вршења позива, делатности 

и дужности 

не старија од шест месеци од дана 

објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гл.РС“ 

 Сви докази прилажу се у оригиналу или 

овереној фотокопији. 

 

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве 

уз које нису приложени сви потребни 

докази, Комисија за спровођење конкурса 

за избор директора јавних предузећа чији 

је оснивач општина Трстеник, одбациће 

закључком против ког није допуштена 

посебна жалба. 

Лице задужено за давање обавештења о 

јавном конкурсу је Зоран Еркић, дипл. 

правник, Председник Kомисије за 

спровођење  јавног конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Трстеник, тел: 069/607-

195, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

Овај оглас се објављује у „Службеном 

гл.РС“,Службеном листу Општине 

Трстеник, у дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији 

Републике и на интеренет страници 

Општине Трстеник. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 
 

На основу члана 27.став 10 и члана 

29. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, 

бр.72/2011, 88/2013, 105/2014,104/2016-

др.закон, 108/2016 и 113/2017) члана 99.  

Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 

РС“, бр.72/2009, 81/09-испр., 64/2010-одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 

132/2014 и 145/2014), члана 40. Став 1. Тачка 

15 а Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр.7/08,10/08, 3/10,6/12, 
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1/13 и 5/13) и члана 11.,20. и 22.  Одлуке  о 

грађевинском земљишту („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр.6/2017), Скупштина општине 

Трстеник,на седници одржаној 

25.05.2018.године, донела је  

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

I-Општина Трстеник покреће 

поступак отуђења  грађевинског земљишта у 

јавној својини путем јавног надметања, и то  

кат.парц.бр.4222/1 КО Трстеник, потес 

„Насеље Шпиц“, у површини од 347м2, која 

је код Службе за катастар непокретности 

Трстеник, уписана у Л.Н. бр.4423 КО 

Трстеник, као јавна својина Општине 

Трстеник. 

 

II- Грађевинско земљиште из тачке I 

ове Одлуке  отуђује се путем јавног 

надметања, по тржишним условима, у складу 

са Законом о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/09-испр., 

64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 

 

III-Почетна  цена  јавног надметања  

за кат.парцелу  4222/1 КО Трстеник  је 

2000,00 динара по 1м2, што укупно за 

површину од 347м2  износи 748.000,00 

динара. 

 

- висина депозита износи 20% од 

укупне вредности  предметног земљишта, 

односно  149.600,00 динара и исти се 

уплаћује на текући рачун Општине Трстеник 

број   840-841151843-84, по моделу 97 позив 

на број 80-103  

-намена грађевинског земљишта-

кат.парц.бр.4222/1 КО Трстеник је 

индивидуално становање. 

 

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  

грађевинског земљишта  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: 022-39/2018-01                    

                                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ.                                                                                              

 

На основу члана 27.став 10. Закона о 

јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 

108/2016 и 113/2017), члана 68. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр.6/2017) и члана 40. Став 1. 

Тачка 15 а 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 општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник,на седници 

одржаној 25.05.2018.године, донела је  

ОДЛУКУ  

о прибављању непокретности у јавну 

својину 

непосредном погодбом 

 

I-Овом  Одлуком у складу са Законом 

о јавној својини врши се прибављање 

непокретности у јавну својину општине 

Трстеник-куповином, за потребе извођења 

радова на изворишту „Старо корито“ према 

главном пројекту „Формирање таложнице на 

локацији пројектованог инфилтрационог   

базена ИБ-3“. 

 

II-Општина Трстеник извршиће 

прибављање  непокретности  у јавну   
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својину  путем  куповине од  власника  

Петрашиновић Милорада  из Трстеника, и то  

део   кат.парц.1936/2 КО Трстеник,  

површине  205м2, односно удео од 205/1301,  

у мерама и границама дефинисане 

координатама детаљних тачака 1,2,3,6 и 7 и 

то од детаљне тачке  1. са координатама 

Y=499745,33   X=830942,86 до детаљне тачке 

2. у дужини од 46,70м, од детаљне тачке   2. 

са координатама Y=499747,76   X=830989,49  

до детаљне тачке 3. са координатама Y= 

499746,34  X=830999,50 у дужини од 10,10м, 

од детаљне   тачке  3.  до детаљне тачке 6.  у 

дужини од 10,13 м и од  детаљне тачке 6. до 

детаљне тачке 7.  у дужини од 46.43м,    све 

по геодетској скици ГР „ГЕОМЕТАР“ 

Трстеник од 26.08.2013.године, 

                 Извод из  листа  непокретности 

број  1709 КО Трстеник. 

 

III- Уговор о прибављању 

непокретности у јавну својину путем 

куповине непокретности из тачке II ове 

Одлуке, којим ће бити регулисана права и 

обавезе уговарача, у име Општине закључиће 

председник општине Трстеник. 

 

IV- Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број:022-40/2018-01                       

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 

Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ. 

                                                                                                                                 

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. и 108/2016), 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 25.05.2018.године, донела је  

ОДЛУКУ  

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА   

НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

МЕСНОЈ  ЗАЈЕДНИЦИ  ПОПИНА 

 

1.ПРЕНОСИ  СЕ  ПРАВО  

КОРИШЋЕЊА   Месној заједници Попина,  

на непокретности   у јавној својини општине 

Трстеник, уписаној  у: 

- ЛН број 259 КО Попина, и то на  згради 

јединице локалне самоуправе, број зграде 2, 

површине  у габариту 135м2,  изграђене на 

к.п.бр.479 КО Попина. 

2. Право коришћења на 

непокретности  из тачке 1. Ове Одлуке 

преноси се без накнаде, ради   обављања 

делатности МЗ Попина 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 дугим случајевима 

утврђеним законом. 

4. На основу ове Одлуке извршиће се 

упис права коришћења  МЗ Попина,  на 

непокретности  из тачке 1.ове Одлуке у јавне 

књиге о евиденцији непокретности и правима 

на њима. 

5. Овлашћује се председник Општине 

Трстеник да, у име Општине Трстеник 

закључи Уговор о преносу права коришћења 

на непокретности  ближе описаној   у тачки 

1. ове Одлуке. 

6.Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 
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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-41/2018-01                     

                                                                                                                             

                 ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим  Атанасковић, дипл.инж.пољоп. 

 

На основу члана 100. став 1. тачка 3. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. 

РС“, бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/11, 121/2012, 43/2012-одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 

132/2014 и 145/2014) и члана 40. став 1. тачка 

15а одредба 3. Статута општине Трстеник 

(„Сл. лист општине Трстеник“, број 7/08, 

10/08, 3/10, 6/12 и 1/13) и члана 30. тачка 3. и 

члана 37. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Сл. лист општине Трстеник“, број 6/2017), 

Скупштина општине Трстеник, је на 

седници, одржаној дана 25.05.2018. године, 

донела: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу грађевинског земљишта 

непосредном погодбом 

 

1. ОТУЂУЈЕ СЕ (продаје се) Аћимовић 

Радошу из Трстеника грађевинско 

земљиште у јавној својини општине 

Трстеник непосредном погодбом, ради 

озакоњења објекта, на основу 

правоснажног решења којим је  утврђено 

земљиште за редовну употребу објекта, 

бр. 463-1/2018-06 од 26.01.2018. године, 

и то:  

- Катастарска парцела број 4107/44 КО 

Трстеник, у површини од 49.m2 која 

је уписана у Лист непокретности 

број: 4423 КО Трстеник, уз накнаду у 

висини од 122 500,оо динара 

(словима: стодвадесетдве хиљаде и 

пет стотина динара). 

 

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Аћимовић Радош да са 

општином Трстеник закључи Уговор о 

отуђењу, у року од 30. дана од дана 

коначности овог решења, У противном 

сматраће се да је одустао од захтева да 

му се наведено земљиште отуђи и ово 

решење ће се поништити. 

 

3. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине 

Трстеник да у име и за рачун општине, 

закључи Уговор о отуђењу 

непокретности под условима наведеним 

у ставу I овог решења. 

 

4. О извршењу овог решења стараће се 

Општинска управа општине Трстеник. 

 

5. Ово Решење је коначно у управном 

поступку и против њега се не може 

изјавити жалба, али се може покренути 

управни спор, тужбом код Управног 

суда Србије у року од 30. дана од дана 

пријема. 

 

6. Решење објавити у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 464-15/2018-01 

                                                                                                              

                   ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 

       Герасим Атанасковић, дипл. инж. пољоп. 

 

На основу члана 100. став 1. тачка 3. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. 

РС“, бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/11, 121/2012, 43/2012-одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 

132/2014 и 145/2014) и члана 40. став 1. тачка 

15а алинеја 3. Статута општине Трстеник 

(„Сл. лист општине Трстеник“, број 7/08, 

10/08, 3/10, 6/12 и 1/13), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 
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Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној дана 25.05.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу грађевинског земљишта 

непосредном погодбом 

 

7. ОТУЂУЈЕ СЕ (путем продаје) 

Друштву са ограниченом одговорношћу 

„НОВА СЛОГА“ из Трстеника, ул. и бр. 

Кнегиње Милице 81/1, грађевинско 

земљиште у јавној својини општине 

Трстеник непосредном погодбом, ради 

озакоњења објекта, на основу 

правноснажног решења којим је  

утврђено земљиште за редовну употребу 

објекта, бр. 463-4/2017-06 од 20.04.2018. 

године, а у складу са Извештајем Одсека 

за урбанизам, грађевинарство, 

имовинско правне и стамбене послове, 

бр. 463-4/2018-06 од 19.04.2018. године и 

то:  

- Катастарска парцела бр. 2584/4 КО 

Трстеник, у површини од 438.m2 која 

је уписана у Лист непокретности 

број: 4423 КО Трстеник, уз накнаду, у 

висини од 1 314 000,оо динара 

(словима: један милион три стотине 

четрнаест хиљада динара). 

 

8. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Друштво са 

ограниченом одговорношћу „НОВА 

СЛОГА“ из Трстеника да са општином 

Трстеник закључи Уговор о отуђењу 

непокретности из претходне тачке, у 

року од 30. дана од дана коначности овог 

решења, у противном сматраће се да је 

именовани одустао од захтева да му се 

наведено земљиште отуђи и ово решење 

ће се поништити. 

 

9. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине 

Трстеник да у име и за рачун општине, 

закључи Уговор о отуђењу 

непокретности под условима наведеним 

у тачки 1. овог решења. 

 

10. О извршењу овог решења стараће се 

Општинска управа општине Трстеник. 

 

11. Ово Решење је коначно у управном 

поступку и против њега се не може 

изјавити жалба, али се може покренути 

управни спор, тужбом код Управног 

суда Србије у року од 30. дана од дана 

пријема. 

 

12. Решење објавити у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 464-14/2018-01 

                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК  СО-е, 

      Герасим Атанасковић, дипл. инж. пољоп. 

 

На основу 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 дана 

25.05.2018. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

I – Даје се сагласност за закључење 

Уговора о конституисању  права трајне 

службености пролазаза потребе 

водоснадбевања и изградње Mагистралног 

водоводног цевовода Трстеник-Почековина 

на катастарским парцелама број:  

- 5365  КО Трстеник, 

- 1931/1  КО Чаири, 

- 4197/1  КО Оџаци, 

-  4197/2  КО Оџаци, 

-  4197/3 КО Оџаци, 

- 1846  КО Горњи Рибник, 

-  847 КО Доњи Рибник и  
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- 1844 КО Почековина,  

чији је власник и држалац Нова Слога доо 

Трстеник, у корист Општине Трстеник. 

II –Дужина магистралног водоводног 

цевовода преко катастарских парцела 

наведеним у тачки I Решења  дефинисана је 

Пројектом''Mагистрални водоводни цевовод 

Трстеник-Почековина''. 

III - Накнадаза конституисано право 

трајне службености пролаза биће обрачуната  

у складу са Одлуком о накнадама за 

службеност пролаза Скупштине општине 

Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 

3/13). 

IV –Међусобни односи између 

општине Трстеник, с једне стране и  Нове 

Слоге доо Трстеник, с друге стране ближе ће 

се уредити Уговором о конституисању  права 

трајне службености пролаза, који ће 

припремити имовинско-правна служба 

општине Трстеник.  

IV–  Овлашћује се  Председник 

општине Трстеник да закључи Уговор из 

тачке I   Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 464-16/2018-01  

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

    Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.     

 

 На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/07 и 83/14) и члана 40. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 

7/08...5/13), на предлог Општинског верћа 

општине Трстеник, Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној дана 

25.05.2018.године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНО-

ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

„ПЕЧЕЊИЈАДА У СТОПАЊИ“ 

СТОПАЊА, ОПШТИНА ТРСТЕНИК 

Члан 1. 

Овом Одлуком и одређује се стална 

манифестација у области развоја привреде и 

туризма „Печењијада у  Стопањи“ Стопања, 

општина Трстеник (даље: манифестација), 

време и начин њеног организовања, 

финансирања и остала питања од значаја за 

ову манифестацију. 

Члан 2. 

Манифестација се одржава сваке 

године у Стопањи, по правилу у другој 

седмици месеца септембра. 

Манифестација траје 3 дана и то: 

петак, субота и недеља.  

Јубиларна манифестација се одржава 

сваке 5 године и то у данима: среда, четвртак, 

петак, субота и недеља. 

Члан 3. 

Организатори манифестације су: 

Општина Трстеник и Туристичка 

организација општине Трстеник. 

Члан 4. 

Манифестација има Организциони 

одбор који  именује Председник општине 

Трстеник.  

Организациони одбор има 

председника, заменика председника и 

најмање 5 чланова које именује Председник 

општине Трстеник. 

Члан 5. 

Организација манифестације из члана 

1. ове Одлуке и сва остала питања од значаја 

за исту биће разрађена кроз Програм 
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манифестације коју доноси Организациони 

одбор.  

Организацију манифестације дужни 

су да подрже сва јавна предузећа, установе и 

организације чији је оснивач општина 

Трстеник у складу са својим надлежностима.  

Члан 6. 

Програм манифестације садржи 

правила, програмски садржај, рокове за 

реализацију, носиоце активности и трошкове 

реализације. 

Члан 7. 

Средства за одржавање 

манифестације обезбеђују се у буџету 

пштине Трстеник на основу сагледаног 

програма и предлога финансијских планова 

корисника средстава буџета, а у складу са 

расположивим средствима.  

Поред средстава из става 1. овог 

члана, средства манифестације могу се 

обезбеђивати и из других извора, у складу са 

Законом (донације, спонзорства и других 

извора). 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

дониошења и биће објављена у „Слжбеном 

листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 022-42/2018-01 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић,дипл.имг.пољоп. 

     

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 25.05.2018.године, донела је  

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Одлуку о промени 

назива  Установе за предшколско васпитање, 

образовање, негу, здравствену заштиту и 

исхрану деце „Бисери“ Трстеник  

I – Даје се сагласност на Одлуку  о 

промени назива Установе за предшколско 

васпитање, образовање, негу, здравствену 

заштиту и исхрану деце „Бисери“ Трстеник, 

коју је донео Управни одбор ове установе 

под бројем 807 дана 15.09.2017.године.  

 II – Ово  Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 022-43/2018-01    

          ПРЕДСЕДНИК  СО-е,                     

Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.              

На основу члана 115-117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018) 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 

25.05.2018.године, донела је 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е 

О престанку дужности члановима Управног 

одбора Установе за предшколско васпитање, 

образовање, негу, здравствену заштиту и 

исхрану деце „Бисери“ Трстеник 

I – Констатује се престанак дужности 

члана Управног одбора Предшколске 

установе „Бисери“  Ивану Ивановићу из 

Јасиковице, коју дужност је вршио испред 

Представника оснивача, на лични захтев.  
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 II – Констатује се престанак 

дужности члановима Управног одбора 

Предшколске установе „Бисери“, због истека 

мандата на који су именовани и то:  

- Из реда представника 

запослених: 

1. Анђелковић Радославу из 

Трстеника, 

2. Мирјани Нешић из 

Трстеника, и 

3. Ружици Брођанац из 

Велике Дренове. 

 

- Из реда Савета родитеља: 

1. Вучић Драгану, 

2. Милошевић Ненаду из 

Стопање, и 

3. Ивани Вељовић из 

Осаонице-Трстеник. 

 

III - Ово  Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 02-37/2018-01                      

 ПРЕДСЕДНИК  СО-е, 

  Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.  

На основу члана 115-117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018) 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 

25.05.2018.године, донела је  

Р  Е  Ш Е  Њ  Е 

О именовању чланова Управног одбора 

Предшколске установе   

„Бисери“ Трстеник 

 

I – За члана Управног одбора 

Предшколске установе „Бисери“ Трстеник 

испред Представника оснивача именује се 

Ненад Недељковић из Трстеника. 

Мандат именованог из претходног 

става трајаће до истека мандата члановима 

Управног одбора именованих решењем СО-е 

Трстеник бр. 02-51/2016-01 од 

07.07.2016.године („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 8/2016).  

 II – За чланове Управног одбора 

Предшколске установе „Бисери“ Трстеник, 

именују се и то: 

- Из реда представника 

запослених: 

1. Бранислава Каровић, 

медицинска сестра-

васпитач, 

2. Иван Матић, стручни 

сарадник-логопед, и 

3. Оливера Мајсторовић, 

васпитач. 

- Из реда Савета родитеља: 

1. Вучић Драган, 

2. Милошевић Ненад из 

Стопање, и 

3. Вељовић Ивана из 

Осаонице-Трстеник. 

Мандат именованих из претходног 

става траје 4 године.  

III - Ово  Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 02-38/2018-01                                    

                     ПРЕДСЕДНИК  СО-е, 

     Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп.   

На основу чл. 44.  и 47.  Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр.7/08, 10/8, 5/10, 6/12, 1/13 и 

5/13) и чланова 44. и 46.  Пословника о 
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раду Скупштине општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр.7/08, 5/10 и 

6/12), Скупштина општине Трстеник, на  

седници одржаној 25.05.2018.године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О  измени Решења о образовању 

Комисије за административно-мандатна 

питања 

СО-е Трстеник 

  

 I -У решењу о образовању 

Комисије за  административно-мандатна 

питања  бр. 02-25/2016-01 од 

24.06.2016.године („Сл.лист општине 

Трстеник“,, бр. 6/2016) у ставу I  тачка 4., 

која је гласила: 

 

„ 1. Ненад Недељковић “ 

 

Мења се тако да сада гласи: 

 

„1. Иван Ивановић,  из Јасиковице 

“ 

II- Mандат новоименованог члана 

Комисије за административно-мандатна 

питања   траје колико и мандат осталим 

члановима Комисије именованим 

Решењем бр.02-25/2016-01 од 

24.06.2016.године. 

 

III- Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-39/2018-01 

                                                                                                                                                                                          
ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

   Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп. 

 

На основу чл. 44.  и 47.  Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр.7/08, 10/8, 5/10, 6/12, 1/13 и 

5/13) и чл. 36., 37. и 44.  Пословника о 

раду Скупштине општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр.7/08, 5/10 и 

6/12), Скупштина општине Трстеник, на  

седници одржаној 25.05.2018.године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О  измени Решења о именовању чланова 

Комисије за равноправност полова 

 

 I -У решењу о именовању чланова 

Комисије за  равноправност полова  бр. 

02-103/2016-01 од 05.09.2016.године 

(„Сл.лист општине Трстеник“,, бр. 

9/2016) и бр. 02-51/2017-01 од 

19.05.2017.године („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 4/2017) у ставу I  тачка 1., 

која је гласила: 

 

„ 1. Тамара Симић, дипл.правник, 

из Стопање“, 

 

Замењује се тако да сада гласи: 

 

„1. Јелена Вукчевић, мастер 

историје,  из  Трстеника,   Војислава 

Танкосића 13/1 “ 

 

II- Mандат новоименованог члана 

Комисије за равноправност полова  траје 

колико и мандат осталим члановима 

Комисије именованим Решењем бр.02-

103/2016-01 од 05.09.2016.године. 

 

 

III- Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“ 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
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Број:02-40/2018-01 

                                                                                                                                                                                         
ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

   Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп. 
 

  

      АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

На основу члана 25. Закона о 

финансијској подршци породици са децом 

('''Сл.гласник РС', бр. 16/02, 115/05 и 107/09) 

и члана 61. Статута општине Трстеник 

(''Сл.лист општине Трстеник , бр. 7/08...5/13) 

, Општинско веће општине Трстеник, на 

седници од 29.03.2018.године, донело је 

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА 

ДЕТЕТА У ОБЛАСТИ 

ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ 

ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о правима детета у области 

финансијске подршке породици са децом на 

територији општине Трстеник (''Сл.лист 

општине Трстеник'', бр. 1/2018), после члана 

9. додају се нови чланови 9а. 9б. и 9ц, тако да 

гласе:  

9 а) ''Право на ослобађање надокнаде за 

коришћење услуга смештаја деце у ПУ 

''Бисери'' Трстеник, остварују деца једног 

родитеља на основу извода из матичне књиге 

умрлих (за преминулог родитеља); извода из 

матичне књиге рођених (за дете); деца чији је 

један од родитеља лишен родитељског права, 

на основу судске одлуке. 

 

9 б)  Право на умањење надокнаде за 

коришћење услуга смештаја деце у ПУ 

''Бисери'' Трстеник остварују родитељи 

другог детета, чије прво дете похађа напред 

наведену установу.  

9 ц)  Право на умањење надокнаде за 

коришћење услуга смештаја деце у ПУ 

''Бисери'' Трстеник у полудневном боравку –

деца млађа од 5 година и 6 месеци.''  

 

Члан 2. 

 У Одлуци после члана 10. додаје се 

нови члан 10а. који гласи:  

10 а) ''Право на умањење надокнаде за 

коришћење услуга смештаја деце у ПУ 

''Бисери'' Трстеник, у односу на економску 

цену, остварују корисници услуга:  

- Ослобађају се плаћања лица из 

члана 9а; 

- Родитељи уписаног другог детета 

у вртићу у проценту од 15% од 

економске цене; 

- Деца у полудневном боравку – 

деца млађа од 5 година и 6 месеци 

у проценту од 5% од економске 

цене. 

 

Члан 3. 

 У осталом делу Одлука о правима 

детета у области финансијске подршке 

породици са децом на територији општине 

Трстеник остаје непромењена.  

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 

листу општине Трстеник'', а примењиваће се 

од 01.02.2018.године. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-30/2018-03 

 Председник Општинског већа 

      Председник општине 

          Александар Ћирић,дипл.правник 
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На основу члана 186. став 1. и члана 

189. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 88/2017), 

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 29.03.2018.године, донело 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА 

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

''БИСЕРИ'' ТРСТЕНИК ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I-Овим Решењем утврђује се 

економска цена Програма васпитања и 

образовања у Предшколској установи 

''Бисери'' у Трстенику за 2018.годину, чији је 

оснивач Општина Трстеник. 

 

II-Економска цена Програма 

васпитања и образовања у Предшколској 

установи ''Бисери'' у Трстенику утврђује се у 

износу од 20.837,68 динара, месечно по 

детету.  

 

III-Учешће корисника услуга у 

економској цени по детету износи 18,72% 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 01.01.2018.године.  

 

 О б р а з л о ж е њ е 

 

 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 02-

14/2018-03 од 06.марта 2018.године 

формирало Комисију за утврђивање 

економске цене Програма васпитања и 

образовања по детету у Предшколској 

установи ''Бисери'' у Трстенику за 

2018.годину. 

 Комисија је у складу са горе 

наведеним Правилником предложила 

економску цену у износу од 20.837,68 

динара, месечно по детету, који предлог је 

разматрао Управни одбор ПУ ''Бисери'' на 

седници одржаној дана 15.03.2018.године и 

сагласио се са истим.  

 Општинско веће као надлежни орган 

је разматрало предлог Комисије и Управног 

одбора ПУ ''Бисери'' и утврдило да је 

економска цена Програма васпитања и 

образовања у ПУ ''Бисери'' Трстеник за 

2018.годину обрачуната у свему према 

наведеном Правилнику.  
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 Како је предлог Комисије и Управног 

одбора ПУ ''Бисери'' Трстеник, сходно 

утврђеној економској цени, да износ који 

корисник услуга треба месечно да плаћа по 

детету 4.167,54 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 18,72%  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: 40-304/2018-03 

      

   Председник Општинског већа 

  Председник општине  

 Александар Ћирић,дипл.правни 

 

На основу члана 46.Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 

бр. 12/07), члана 61. Статута општине 

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

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

Општинско веће општине Трстеник, на 

седници одржаној дана 

29.03.2018.године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.Искњижава се из књиговодствене 

евиденције Општинске управе Трстеник 

са групе економске класификације 015-

Нефинансијска имовина у припреми, 

субаналитички конто 015115-Други 

објекти у припреми, књиговодствена 

вредност изведених радова од 

2.205.082,70 динара. 

2.Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у 

''Службеном листу општине Трстеник''. 

3.Решење доставити: Одсеку за буџет и 

финансије Општинске управе Трстеник и 

архиви. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У децембру месецу 2016.године, 

дошло је до гашења ''Дирекције за 

планирање и изградњу'' ЈП као 

индиректног корисника буџета, тако да је 

неизмирене обавезе Дирекције преузео 

Буџет општине Трстеник и плаћане су у 

току 2017.године.  

Приликом преузимања обавеза 

између осталог преузети су и уговори под 

бројем 1068/16-04 и 1067/16-04, а тичу се 

осветљења Магистралног пута у 

насељеном месту Стопања и плаћени са 

конта 511292-Комуникациони и 

електрични водови.  

Пошто је реч о Магистралном 

путу који није у власништву Општине 

Трстеник, већ Републике Србије, а 

изведени радова не подлежу обавези 

издавања употребне дозволе, треба га 

искњижити са аналитичког конта 015115-

Други објекти у припреми, с обзиром да 

се на овом конту евидентирају објекти 

који подлежу издавању употребне 

дозволе.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

Број: 40-293/2018-03 

 Председник Општинског већа 

        Председник општине  

 Александар Ћирић,дипл.правник 
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 Општинско веће општине Трстеник, на 

седници  одржаној  13.04.2018. године, на 

основу члана 61. Статута општине 

Трстеник (Сл.лист општине  

бр.7/08,10/08,5/10,6/12,1/13,5/13), а у вези  

чл. 61, 64, 64а и 64б. Закона о 

пољопривредном  земљишту (,,Службени 

гласник  РС“, 62/06,65/08- др. Закон и 

41/09,112/15), донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК  ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I    У Решењу о образовању 

Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Трстеник 

за 2018.годину, број 02-5/2018-03 од 

02.02.2018.године, врши се измена у 

тачки II Решења, тако да се за 

председника Комисије, уместо Зорана 

Еркића, дипл.правника именује 

Бранислав Павловић, дипл.правник. 

 

II      У осталом делу ово Решење 

остаје непромењено. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-5/2018-03 

Председник Општинског већа 

Председник општине 

Александар Ћирић, дипл. правник 

 

На основу члана 61. Статута 

општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 7/08,...5/13), Општинско 

веће општине Трстеник , на седници 

одржаној 13.04.2018.године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I- Разрешава се Микица 

Јеротијевић, дипл.маш.инг.из Трстеника, 

дужности председника Привредног 

савета, на лични захтев. 

 

 II-Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у 

''Службеном листу општине Трстеник''. 

 

 III-Решење доставити: Микици 

Јеротијевић из Трстеника, Одсеку за 

привреду, пољопривреду и одрживи 

развој и архиви. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-24/2018-03 

      

 Председник Општинског већа 

                    Председник општине 

            Александар Ћирић,дипл.правник  

               

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 
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општине Трстеник, на седници одржаној 

13.04.2018.године,  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 I-Усваја се Извештај о раду 

Општинског правобранилаштва општине 

Трстеник за 2017.годину. 

 

 II- Закључак доставити: 

Општинском правобранилаштву општине 

Трстеник и архиви. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број: 021-15/2018-03 

     

 Председник Општинског већа 

  Председник општине 

               Александар Ћирић,дипл.правник 

  

На основу члана 61. Статута 

општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 7/08,...5/13), Општинско 

веће општине Трстеник , на седници 

одржаној 13.04.2018.године, донело је  

З А К Љ У Ч А К 

 

I-Усваја се Извештај о 

спровођењу мера пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за 

општину Трстеник за 2017.годину. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

Број: 320-16/2018-03 

     

 Председник Општинског већа 

         Председник општине 

Александар Ћирић,дипл.правник 

       

На основу члана 25. Закона о 

финансијској подршци породици са 

децом („Сл.гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 

и 107/09) и члана 61. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, 

бр.7/08...5/13) Општинско веће општине 

Трстеник, на седници одржаној дана 

17.05.2018.године, донело је  

             О  Д  Л  У  К  У 

О другој измени и допуни Одлуке о 

правима детета у области финансијске 

подршке породици са децом на 

територији општине Трстеник 

                           Члан 1. 

У Одлуци о правима детета у 

области финансијске подршке породици 

са децом на територији општине 

Трстеник број 06-3/2018-03 од 

02.02.2018.године и број 022-30/2018-03 

од 29.03.2018.године, члан 10а. мења се 

и гласи: 

„Право на умањење накнаде за 

коршићење услуга смештаја деце у 

Предшколској установи „Бисери“ 

Трстеник, у односу на економску цену, 

остварују корисници услуга:  

- Родитељи уписаног другог детета 

у вртићу у проценту од 13,91% 

од економске цене; 

- Деца у полудневном боравку - 

деца млађа од 5 година и шест 

месеци у проценту од 4,32% од 

економске цене. 
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 Члан 2. 

У осталом делу Одлука о правима 

детета у области финансијске подршке 

породици са децом на територији 

општине Трстеник остаје непромењена.  

                                  Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном листу општине Трстеник“, а 

примењиваће се од 01.02.2018.године.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

Број: 022-33/2018-03 

  Председник Општинског већа 

                    Председник општине 

         Александар Ћирић,дипл.правник  

На основу члана 61. Статута 

општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 7/08,...5/13), Општинско 

веће општине Трстеник, на седници 

одржаној 17.05.2018.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 I-Даје се сагласност на Упутство о 

поступку и обављању раскопавања и 

поправци саобраћајница, након 

раскопавања, због интервенција на 

подземним инсталацијама на територији 

општине Трстеник, које је донео 

Надзорни одбор ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта ''Трстеник''  на 

седници од 14.05.2018.године, под бројем 

399/3. 

 II-Решење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Трстеник''. 

 III-Саставни део Решења је 

Упутство  из тачке I. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 352-89/2018-03 

    Председник Општинског већа 

            Председник општине 

             Александар Ћирић,дипл.правник  

 

На основу члана 14. ,  став 1.  

Закона о јавним путевима 

(„Сл.гласник РС“, бр.  10 1/2005, 

123/2007, 101/2011, 93/2012, 

104/2013),  одредаба Одлуке о 

локалним и некатегорисаним 

путевима на територији општине 

Трстеник („Сл. лист општине 

Трстеник" број 4 /99) и члана 17. став 

1. тачке 20. Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта „Трстеник“ („Службени лист 

општине Трстеник" бр. 12 /16) Надзорни 

одбор Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта „Трстеник“ на 

својој седници одржаној дана 

14.05.2018. године донео је 

УПУTCTBО 

О ПОСТУПКУ И ОБАВЉАЊУ 

РАСКОПАВАЊА И ПОПРАВЦИ 

САОБРАЋАЈНИЦА, 

НАКОН РАСКОПАВАЊА, ЗБОГ 

ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ПОДЗЕМНИМ 

ИHCTAЛАЦИЈАМА, НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим упутством уређује се 

поступак раскопавања општинских 

путева и улица (у даљем тексту: 

локални пут) и других јавних 
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површина, због планираних или 

хитних интервенција на подземним 

инсталацијама. 

Под раскопавањем локалног пута 

и других јавних површина 

подразумевају се радови у вези са 

постављањем нових, мењањем, 

премештањем или уклањањем 

постојећих подземних или надземних 

инсталација, објеката, постројења и 

уређаја, главних и помоћних водова 

јавне комуналне и друте мреже и 

радови везани за прикључење или 

искључење појединих објеката на јавну 

комуналну и другу мрежу, а ако се 

инсталације, објекти, постројења и 

уређаји налазе на јавним путевима или 

јавним површинама у власништву 

општине Трстеник. 

Раскопима ради хитних 

интервенција, сматрају се радови из 

става 2. овог члана овог упутства који 

се морају извести ради отклањања 

изненадног квара, npи чему радови не 

трпе одлагање због могућности 

настајања повећане материјалне штете, 

односно опасности по здравље или 

безбедност људи или животиња и 

слично. 

Раскопавање локалног пута и 

других јавних површина може се 

вршити само на основу сагласности 

коју издаје Јавно предузеће за 

уређивање грађевинског земљишта 

„Трстеник“ као Управљач јавног пута 

на општинским путевима и улицама 

(у даљем тексту: Управљач).  Ова 

сагласност не замењује ниједан други 

докуменат који је правно или физичко 

лице које врши раскопавање дужно да 

прибави у складу са Законом и 

општинским одлукама. 

Образац захтева Управљачу за 

издавање сагласности за раскопавање 

Управљач је у  обавези да донесе у 

року од 30 дана од дана ступања на 

снагу овог Упутства и учини га 

доступним на свом веб сајту. 

II РАСКОПАВАЊЕ ЗБОГ ХИТНИХ 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

Члан 2. 
Раскопавање због хитне 

интервенције може се започети без 

сагласности Управљача, само у случају 

када би одсуство те хитне 

интервенције угрозило безбедност или 

здравље лица, или могло да изазове 

настајање повећане материјалне штете. 

И у хитним интервенцијама, 

инвеститор, односно извођач уз 

сагласност инвеститора, дужан је да о 

започетој, односно извршеној, 

интервенцији, без одлагања, обавести 

одсек Општинске управе надлежан за 

инспекцијске послове, и да првог 

наредног радног дана поднесе захтев 

Управљачу за издавање сагласности за 

раскопавање. У таквим случајевима 

Управљач не може да не изда 

сагласност јер се интервенција већ 

догодила, већ је само констатује и 

даље прати реализацију поправке 

саобраћајнице након раскопавања. 

Раскопавање због хитне 

интервенције мора се изводити у 

складу са овим Упутством.  
 

III ПОСТУПАК ЗА 

ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА 

PACKOПABAЊE 

 
Члан 3. 

Захтев за издавање сагласности за 

раскопавање локалног пута и других јавних 

површина подноси инвеститор, односно 

извођач радова уз писану сагласност 

инвеститора, најкасније осам дана пре 

почетка извођења радова. 

Захтев из става 1. овог члана 

садржи: 
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1. податке о подносиоцу захтева; 

 2. сврху раскопавања; 

3. време почетка и завршетка радова 

везаних за раскопавање; 

4. време почетка и завршетка радова на 

довођењу раскопане јавне површине у 

првобитно стање; 

5. лице за контакт. 

Уз захтев из става 1. овог члана 

прилажу се следећи докази: 

1. скица трасе раскопавања јавне 

површине, са исказом димензија укупне 

површине раскопа; 

2. грађевинска дозвола, односно други 

одговарајући акт којим се одобрава 

извођење радова, уколико је такво 

одобрење потребно; 

3. доказ о регулисању обавезе довођења 

раскопане површине у првобитно, односно 

технички исправно стање (уrовор о 

асфалтирању, озелењавању и др.); 

4. скицу привремене саобраћајне 

сигнализације у делу јавног пута где се 

изводе радови. 

Стручни надзор Управљача одмах 

по добијању пријаве хитне интервенције 

излази на лице места и приступа вршењу 

стручног надзора у поrледу квалитета 

радова. 

Члан 4. 

Сагласност за раскопавање јавне 

површине садржи: податке о подносиоцу 

захтева, време почетка и завршетка 

радова везаних за раскопавање, услове и 

начин извођења радова у погледу 

одржавања чистоће, депоновања земље и 

материјала, осигурања раскопа, услове и 

рок за довођење јавне површине у 

првобитно стање, решење о именовању 

стручног надзора над раскопавањем. 

 Уколико то ситуација налаже, 

раскопавање јавне површине се може 

одобрити у етапама. 

Против сагласности из става 1. 

овог члана или одбијања захтева може се 

поднети жалба Општинском већу у року 

од 15 дана од дана решавања захтева. 

Сагласност се доставља 

подносиоцу захтева, Одсеку за 

урбанизам, грађевинарство, имовинско-

правне и стамбене послове и Одсеку за 

инспекцијске послове Општинске управе  

општине Трстеник. 

Члан 5. 

Пре отпочињања радова на 

раскопавању извођач радова је дужан да 

постави привремену саобраћајну 

сигнализацију, према скици коју је 

приложио уз захтев за добијање 

сагласности и обезбеди место на коме се 

изводе радови и исту одржава током 

извођења радова, а након завршетка 

радова, односно враћања локалног пута, 

односно друге јавне површине у 

првобитно стање, исту уклони. 

Члан 6. 
Раскопавања се, изузев у случају 

хитне интервенције, могу изводити по 

правилу у времену од 1. марта до 15. 

новембра текуће године. 

Изузетно, уколико се из 

непредвиђених разлога мора вршити 

раскопавање изван времена одређеноr у 

претходном ставу, у сагласности за 

раскопавање утврдиће се посебни 

услови о начину извршења посла у вези 

одржавања јавне чистоће, депоновања 

земље, безбедности caoбpaћaja, довођења 

у првобитно, односно технички 

исправно, стање и др. 

Члан 7. 
Ако се на основу решења Одсека 

за урбанизам, грађевинарство, 

имовинско-правне и стамбене послове 

Општинске управе општине Трстеник 

приликом раскопавања јавне површине 

режим саобраћаја мора изменити, 

одобрење се доставља Министарству 
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унутрашњих послова - Полицијској 

станици у Трстенику и Станици хитне 

медицинске помоћи. 

Члан 8. 

Ако услед раскопавања или 

радова везаних за раскопавање настану 

оштећења на  стамбеним, комуналним 

или другим објектима, уређајима или 

инсталацијама, инвеститор односно 

извођач је дужан без одлагања, али 

најкасније првог наредног радног дана  

обавестити власника објекта, односно 

правно лице или предузетника који се 

стара о  одржавању оштећеног објекта. 

Трошкове настале услед 

отклањања оштећења из става 1. 

овог члана сноси  инвеститор, односно 

извођач радова. 

Члан 9. 

Стручни надзор над извођењем 

радова који захтевају раскопавање јавног 

пута и друге јавне површине врши 

Управљач преко лица које је именовано 

решењем, а које је достављено 

подносиоцу захтева уз издату сагласност. 

Трошкове стручног надзора подносилац 

захтева за раскопавање као инвеститор, 

односно извођач радова плаћа Управљачу 

према ценовнику Управљача, с тиме што 

у основицу за обрачун трошкова могу ући 

само трошкови раскопавања и трошкови 

враћања јавног пута или друге јавне 

површине у првобитно стање. 

Ако Управљач утврди да се 

инвеститор, односно извођач радова не 

придржава  саобраћајно-техничких 

услова садржаних у одговарајућој 

сагласности из члана 4. овог  Упутства и 

услова за раскопавање из сагласности, 

обавестиће о томе Одсек за инспекцијске 

послове Општинске управе општине Трстеник 

ради предузимања одговарајућих мера. 

Члан 10. 

Враћање у првобитно стање 

локалног пута и друге јавне површине, 

саобраћајне  сигнализације и опреме, 

оштећених приликом извођења радова 

на локалном путу, врши  инвеститор, 

односно извођач, уз стручни надзор 

Управљача, у складу са прописима који  

регулишу планирање и изградњу. 

Трошкове из става 1. овог члана 

сноси инвеститор, односно 

извођач радова. 

Члан 11. 

У случају да инвеститор не врати 

у првобитно стање локални пут и друге 

јавне  површине, саобраћајну 

сигнализацију и опрему, оштећених 

приликом извођења радова на  локалном 

путу, инспектор Одсека за инспекцијске 

послове Општинске управе општине Трстеник, 
наложиће решењем инвеститору  да 

врати раскопану површину јавне намене 

у првобитно стање у року који не може 

бити  дужи од осам дана.  

У случају да инвеститор не 

поступи у складу са решењем из става 

1. овог члана,  инспектор Одсека за 

инспекцијске послове Општинске управе 

општине Трстеник наложиће извршење 

решења Управљачу на терет  инвеститора. 

Члан 12. 

Квалитет изведених радова на 

затрпавању и збијању рова, као и на 

поправци  коловозне и тротоарске 

конструкције (завршни слој) мора да 

гарантује трајност у року од најмање две 

године од дана завршетка радова. 

У случају да у гарантном року 

дође до слегања рова, наступе оштећења и 

деформације на коловозном и 

тротоарском застору, поправку 

насталих оштећења и деформација у  

гарантном року ћe извршити 

Инвеститор или Управљач о трошку 

инвеститора, чијом  кривицом је због 

неквалитетноr рада настала деформација 

и оштећење. 
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Члан 13. 
На новоизграђеним локалним 

путевима није дозвољено раскопавање 

у гарантном  року од 2 године, изузев ако 

је у питању хитна интервенција у смислу 

ове одлуке. 

У случају да инвеститор 

раскопава тротоар паралелно чија је 

ширина до 1,5м, у обавези је да асфалтни 

слој врати у целој ширини тротоара. Ако 

је тротоар шири од 1,5м, у обавези је да 

асфалтни слој врати у половини ширине 

тротоара, под условом да је половина 

ширине тротоара већа од ширине 

ископаног рова увећана за 40цм, а иначе 

у ширини ископаног рова увећана за по 

20цм са обе стране рова.  

У случају да инвеститор раскопава 

тротоар попречно, у обавези је да асфалтни слој  

врати 20 цм шире од рова са обе стране.  
У случају да инвеститор раскопава 

коловоз паралелно, у обавези је да асфалтни 

слој врати у целој ширини коловозне, односно 

саобраћајне траке коју раскопава.  
У случају да инвеститор раскопава 

коловоз попречно, у обавези је да асфалтни слој 

врати 20 цм шире од рова са обе стране. 

Члан 14. 
Начин полагања инсталација на 

локалном путу мора бити у складу са 

технологијом одржавања путева. 

Инвеститор је у обавези да 

све инсталације које се полажу на 

локалном путу евидентира у 

надлежном Катастру водова. 

Члан 15. 

Уколико радови захтевају 

затварање или измену режима 

caoбpaћaja, правно или физичко лице 

које раскопава улицу дужно је да 

поднесе захтев Одсеку за урбанизам, 

грађевинарство, имовинско-правне и 

стамбене послове Општинске управе  

општине Трстеник за добијање 

сагласности за измену режима 

саобраћаја у току извођења радова. 

IV УПУТСТВО ЗА РАД 

 
Члан 16. 

До доношења техничких услова 

којима се уређује Раскопавање и 

поправка саобраћајница након 

раскопавања због интервенција на 

подземним инсталацијама, правна 

или физичка лица која раскопавају 

саобраћајницу и врше интервенције на 

подземним инсталацијама дужна су да 

се придржавају следећег упутства: 

− Извршити обележавање 

локације раскопане површине 

прописном саобраћајном 

сигнализацијом, ноћу оградити и 

осветлити. На видном месту у зони 

раскопавања поставити таблу са 

натписом: „Хитна интервенција" - 

Назив предузећа које обавља хитну 

интервенцију.  

− Радове изводити тако да се омогући 

несметан и безбедан саобраћај, пролаз 

пешака и прилаз зградама. У току 

радова стално одржавати ред и чистоћу 

тако да се возила и пешаци не прљају и 

не оштећују, а материјал не растура, не 

разноси и да се не ствара прашина или 

блато. 
 

− Заштитити сливнике кишне 
канализације и поклопце канализације. 
 

− У току радова неупотребљив 
материјал одмах одвозити са градилишта, 
а по завршетку радова градилиште 
очистити и опрати. 
 

Ископ рова 

                                  Члан 17 

Сечење коловозне конструкције 

саобраћајнице врши се тестером, 

пик-хамерима или секачима. 

Ископ материјала из рова вршити 

машински или ручно. Материјал 
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добијен ископом одмах уклонити — 

транспортовати на место предвиђено за 

одлагање. 

                                 Члан 18. 

У вертикалном смислу ров се дели 

на три зоне: 

−зона инсталације; 

       -зона испуне; 

−зона коловозне конструкције. 

 

Технологија испуњавања рова 

а) зона инсталације 

Темељење инсталације мора бити 

на носивом и обрађеном тлу. Слаба 

места (муљ,  органски и расквашени 

материјал) треба уклонити и заменити, 

односно поправити, како би се обезбедило 

потпуно налегање инсталације. 

Слој за израду „јастука" на који се 

поставља инсталација треба да буде од 

ситнозрног некохерентног материјала 

величине зрна до 10мм. Обично се 

користи песак или  гранулисани 

ситнозрни шљунак. У зависности од 

врсте инсталације „јастук" се може 

радити  и од мршавог бетона. 

Цела ширина рова мора бити урађена 

као „јастук". Минимална дебљина је 10-

20 цм. Зона око инсталације и изнад 

инсталације насипа се некохерентним 

материјалом у слојевима дебљине до 15цм 

уз инсталацију, а изнад инсталације у 

висини до 30цм (заштитни слој ) у  

слојевима. 

Збијање материјала око инсталације и 

простора око ње вршити ручним алатом — 

лаким механичким средствима. Када 

постоје услови за рад са водом, као и за 

отицање воде, може се вршити збијање 

материјала око инсталације и изнад 

инсталације водом. 

б) зона испуне 

Затрпавање рова у зони испуне 

врши се погодним материјалом у 

слојевима до 30цм.  Сваки слој се 

посебно збија. Збијање до 1м изнад 

инсталације врши се лаким средствима, а 

преко 1м могу се користити тешка 

средства за збијање. 

Материјали за насипање у зони 

испуне могу бити следећи: 

         - Некохерентни крупнозрни добро 

гранулисани песковити шљункови; 

 - Једнолично гранулисани 

пескови и шљункови са степеном 

неравномерности 1 D (Савски песак, 

песак „Дунавац"); 

- Дробљени камен до 30мм, 

U>6;  

У коловозима главних улица (нарочито 

у улицама којима пролазе возила јавног 

превоза путника и тешки камиони), 

затрпавање се мора обавити 

самоуградивим бетонима мале 

чврстоће у складу са сагласношћу 

издатом од стране Управљача. 

У зеленим површинама и другом 

простору ван саобраћајница, 

затрпавање зоне испуне  вршити 

материјалом из ископа, уколико је 

подобан. Последњи слој од 20 цм 

извести од истог материјала од кога је 

изведена околна површина. 

За контролу квалитета материјала 

којим се врши испуна, обављају се 

следећа  геомеханичка испитивања: 

− Гранулометријски састав; 

− Границе конзистенције; 
− Садржај органских и сагоривих 
материја. 
Уграђивање и степен збијености 
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контролише се методом одређивања 

запреминских  тежина насутог материјала 

(балон тест, метода песка, метода 

цилиндром, нуклеарна метода), као и 

другим методама (пенетрациони тест + 

СВR и сл.). 
Критеријуми за оцену квалитета испуне су: 

Тип зоне Саобраћајнице 

Постељица 

инсталације 
90% СТД Проктора   Ms=30Mpa Evd=30MPa 

Зона цеви 95%                             Ms=30Mpa Evd=30MPa 

Зона испуне 

више од 2м од 

површине 

коловоза 

97% СТД                     Ms=30Mpa 

Evd=30MPa 

Зона испуне 

мање од 2м од 

површине 

коловоза 

100% СТД                         Ms=40Mpa 

Evd=30MPa 

Постељица 

коловозне 

конструкције 

Мин. 100% СТД                Ms=80Mpa 

Evd=60MPa 

 

Уколико је инсталација 

постављена на дубини мањој од 2м од 

површине коловоза,  приликом 

извођења радова обратити посебну 

пажњу да приликом збијања не дође 

до  оштећења исте. Ако није могуће 

остварити захтеване збијености 

материјала изнад  инсталације, сваки 

такав случај ћe се посебно анализирати 

од стране стручног надзора Управљача. 

Насипање рова, тј. зону испуне 

извести до горње површине постојеће 

коловозне  конструкције. У зони 

саобраћајнице последњих 20 цм 

извести од дробљеног материјала  

крупноће до 30 цм. 

Одређивање модула 

стишљивости путем кружне плоче 

као критеријум за оцену  квалитета 

изведених радова треба избегавати ради 

неприступачности (узан радни простор), 

а у тим случајевима може се користити 

динамички модул стишљивости Evd. 

Евентуално, овом методом 

вршити испитивања на завршном 

слоју испуне (за саобраћајнице 

Ме>60МРа). 

в) Зона коловозне конструкције 

Предузеће које изводи хитну 

интервенцију врши сечење асфалта 

погодним средствима (тестера, 

компресор и сл.). На тај начин се 

добијају равне ивице и површине 

правилног облика. По завршеном 

сечењу, предузеће које изводи хитну 

интервенцију уклања исечену коловозну 

конструкцију и зону испуне све до коте 

постељице и врши додатно збијање на 

делу рова - испуне (постељица 

коловозне конструкције). Коловозна 

конструкција изводи се према 

прописима и стандардима за ту 

врсту посла и упутствима стручног 

надзора  Управљача. Препоручује се да 

се испод асфалтних слојева дебљине 

приближно 5 цм ради  бетонска 

стабилизација у дебљини постојећег 

тампонског слоја. Уколико се испуна 

врши самоуградивим бетоном, она се у 

том случају ради до асфалтних слојева. 

V ДАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О 

КВАЛИТЕТУ РАДОВА 

 

Члан 19. 
Стручни надзор Управљача, задужен 

за квалитет изведених радова, прати и 

контролише насипање рова у зони 

инсталација и у зони испуне рова. 

Излазак стручног надзора за 

контролу квалитета пада на терет 

Управљача. 

Изузетно, излазак стручног 

надзора за контролу квалитета, на 

позив предузећа које изводи радове, а 

да радови нису спремни за контролу, 

пада на терет предузећа које је  

пријавило хитну интервенцију. Излазак 

стручног надзора за контролу квалитета, 

на позив предузећа које изводи радове, 

други и сваки наредни пут ради 
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понављања контроле квалитета, пада 

на терет предузећа које је пријавило 

хитну интервенцију. 

Обрачун изласка стручног надзора 

за контролу квалитета вршиће се према 

ценовнику Управљача. 

 
VI ПЛАНИРАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА 

ПОДЗЕМНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 
 

Члан 20. 
Планиране интервенције на 

подземним инсталацијама, које захтевају 

раскопавање јавне површине се изводе 

према пројектној документацији, 

стандардима и техничким условима, уз 

сагласност и дозволу надлежних служби 

за ту врсту посла. 
Извођач или инвеститор планираних 

ннтервенција подноси захтев за добијање 

одобрења за раскопавање Управљачу у складу 

са чланом 3. овог Упутства. 
Извођач планираних интервенција 

мора да има сопствену текућу контролу 

квалитета извођења радова. 
Стручни надзор Управљача вршиће 

контролу извођења радова планираних 

интервенција у свему према пројектној 

документацији, прописима и 

стандардима за ту врсту посла, 

издатим условима и овим Упутством. 
Па завршетку радова Извођач 

планираних радова дужан је да врати 

саобраћајницу у првобитно стање у свему 

према овом Упутству. 

VII УПУТСТВО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

ЗБОГ 

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА 

ПОДЗЕМНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 

Члан 21. 
У случајевима хитних интервенција 

на саобраћајној мрежи када је потребно 

обезбедити посебан режим саобраћаја 

без претходне сагласности и оверене 

пројектне документације, неопходно је 

поставити адекватну саобраћајну 

сигнализацију. Зависно од конкретних 

услова на мрежи сваки од таквих 

случајева мора се посматрати засебно и 

потребна саабраћајна сигнализација 

прилагодити ситуацији. Општа упутства 

која се могу прилагодити конкретним 

ситуацијама дата су у наставку: 

1)   Први саобраћајни знак који 

обавештава возача да наилази на радове на 

путу I-19 поставља се на око 100-150м пре 

зоне радова. Испод знака допунском 

таблом може се прецизирати на којој 

даљини се обављају радови на путу. Ако 

нема допунске табле, након зоне радова 

потребно је обележити завршетак радова 

знаком I-19 са допунском таблом 

„Завршетак радова на путу". 
  2) Уколико у зони радова брзина није 

ограничена испод 50 km/h (y насељеним 

местима     ограничење је 50 km/h) потребно 

је поставити знак ограничења брзине II-30 на 

око 100-150м испред зоне радова. На око 

10м после зоне радова може се брзина 

вратити на провобитну. 
3)  На саобраћајницама на којима је 

дозвољено претицање мора бити 

постављен знак забране претицања у 

зони радова II-28. Знак може бити 

постављен на око 50-100м испред зоне 

радова. После зоне радова дозвољава се 

претицање. 
4)  Обавештавање возача на којој 

страни коловоза се обављају радови, 

односно о сужењу коловоза, обезбеђује 

се знаковима I-5.1 или I-5.2. Ови знакови 

могу бити постављени на растојању 35-

50м од зоне радова. 
5)  Сама зона радова обезбеђује се 

хоризонталним запрекама из оба смера, на 

којима треба да буду постављени саабраћајни 

знаци обавезног обилажења II-45 или II-45.1 и 

знак радови на путу I-19. 
6) У двосмерним улицама у којима је ширина 

слободног дела саобраћајнице (на коме се не 

изводе радови) мања од 5,5м мора бити 

обезбеђен једносмеран режим кретања на тој 

деоници. Једносмеран режим може се спровести 

на следећи начин: 
Знакови приоритета III-1 и II-33 користи 

се на саобраћајницама нижег реда и мањег 

саобраћајног оптерећења. 
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Постављањем привремене саобраћајне 

светлосне сигнализације или крени/стани 

табле: користе се на саобраћајницама вишег 

ранга или на којима је већа густина саобраћаја, 

у случајевима лоших временских услова или ноћу. 

У овом случају потребно је пре привремених 

семафорских уређаја (око 50м) 

поставити знак упозорења наиласка на 

светлосну сигнализацију I-20. У овом 

случају зауставна линија или табла 

текстом: "Кад је упаљено црвено светло 

чекај  овде" поставља се на 2м испред стуба 

светлосне сигнализације. 

7) У ноћним условима, као и у свим 

случајевима недовољне прегледности и 

видљивости неопходно је постављање 

светлосне сигнализације на спољним 

ивицама хоризонталних запрека из оба 

смера, као и постављање вертикалних 

запрека са светлима целом дужином радова. 

8) У случају радова на тротоару 

или ометања пешачких токова мора 

бити постављен привремени пешачки 

мост - конструкција која пешацима 

омогућава безбедан пролаз. 

Члан 22. 

Ово Упутство, по прибављеној 

сагласности Општинског већа 

општине Трстеник, ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

листу општине Трстеник. 
 

 

Председник Надзорног одбора 

 

Милорад Живковић, 

дипл.инг.маш. 
 

Одлука бр. 399/3 

Трстеник, 14.05.2018.  

 

На основу члана 11. став 1. Одлуке 

о грађевинском земљишту (''Сл.лист 

општине Трстеник'', бр. 6/2017) и члана 

61. Статута општине Трстеник (''Сл.лист 

општине Трстеник'', бр. 7/08,...5/13), 

Општинско веће општине Трстеник, на 

седници одржаној 17.05.2018.године, 

донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 I – Даје се сагласност  ''BOSS 

CONSTRUCTION'' doo Стари Трстеник, 

за установљење права трајне 

службености пролаза, уз накнаду,  у 

складу са одредбама Одлуке о 

одређивању накнаде за службеност 

пролаза на земљишту у јавној својини 

општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 3/13 и 6/17), на   

кат.парц.бр. 4809 КО Трстеник, 

власништво општине Трстеник, ради 

проласка прикључног гасовода у дужини 

од 151 метар. 

II – Међусобни односи између 

општине Трстеник, с једне стране и 

''BOSS CONSTRUCTION'' doo Стари 

Трстеник, с друге стране ближе ће се 

уредити Уговором, који ће припремити 

имовинско-правна служба Општинске 

управе Трстеник. 

 III – Овлашћује се  Председник 

општине Трстеник да закључи Уговор из 

тачке II овог решења. 

 IV – Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

''Службеном листу општине Трстеник''.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

Број: 352-83/2018-03 

                       Председник Општинског већа 

                            Председник општине 

                  Александар Ћирић,дипл.правник  
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На основу члана 27. став 10. , 33., 

52. и 60. Закона о јавној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011...108/2016), 

члана 4. и 6. Закона о финансијском 

лизингу (''Сл.гласник РС'', бр. 

55/2003...99/2011-др-закон), члана 4. 

Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник 

РС'', бр. 124/2012...68/2015) и члана 61. 

Статута општине Трстеник (''Сл.лист 

општине Трстеник'', бр. 7/08,...5/13), 

Општинско веће општине Трстеник на 

седници одржаној дана 

24.05.2018.године, донело је 

 

О Д Л У К У 

О прибављању покретне ствари у јавну 

својину 

1. Одобрава се прибављање покретне 

ствари – путничког аутомобила у својину 

Општине Трстеник.  

 2.Прибављање путничког аутомобила 

у јавну својину вршиће се у складу са 

Законом о финансијском лизингу.  

 3.Средства потребна за набавку 

путничког аутомобила обезбеђена су 

Одлуком о буџету за 2018.годину, раздео 

Општинска управа , позиција 46 , економска 

класификација 512-машине и опрема.  

 4.Поступак јавне набавке мале 

вредности спровешће Одсек за буџет и 

финансије-Служба за јавне набавке у сладу 

са Законом о јавним набавкама.  

 5.Ступањем на снагу ове Одлуке  

ставља се ван снаге Решење Општинског 

већа општине Трстеник број 022-47/2017-03 

од 08.06.2017.године. 

 6.Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у ''Службеном 

листу општине Трстеник''.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-36/2018-03 

    

                      Председник Општинског већа 

                             Председник општине 

                  Александар Ћирић,дипл.правник  

        

 

На основу члана 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007. и 3/2014- др. закон),члана 28. став 

2. и члана 44. став 1. Закона о црквама и 

верским заједницама (''Службени гласник 

РС'', бр. 36/2006), и члана 61. 

Статутаопштине Трстеник (''Службени лист 

општине Тртсеник'', бр. 7/08, 10/08, 5/10, 

6/12, 1/13 и 5/13), Општинско веће општине 

Трстеник на седници одржаној дана 

13.04.2018. године доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЦРКВАМА И 
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим Правилником о расподели 
буџетских средстава црквама и верским 
заједницама (у даљем тексту: Правилник) 
уређује се круг овлашћених субјеката, 
начин, намена, поступак и критеријуми за 
доделу буџетских средстава општине 
Трстенику циљу унапређења верских 
слобода и остваривања општег добра и 
заједничиких интереса, за дотације 
црквама и верским заједницама које 
делују на територији Општине Трстеник. 
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Члан 2. 

 
Право на доделу средстава путем 
редовног конкурса у смислу овог 
Правилника имају цркве и верске 
заједнице које су уписане у Регистар 
цркава и верских заједница при 
министарству Владе Републике Србије 
надлежном за послове вера, на основу 
Закона о црквама и верским заједницама 
(„Службени гласник РС“, бр.36/2006 ),које 
се налазе и своје пројекте реализују на 
територији општине Трстеник.  
 

Члан 3. 
 

Висина средства за финансирање и 
суфинасирање пројеката из чл.2.овог 
Правилника,опредељује се Одлуком о 
буџету општине Трстеник за сваку 
буџетску годину (са позиције - Дотације 
невладиним организацијама - Верским 
заједницама, економска класификација 
481).  
 

II НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ 

 
Члан 4. 

 
Средства се распоређују за обављање 
градитељске, добротворне и научне 
делатности овлашћених субјеката из 
члана 2. овог Правилника, које они 
обављају у складу са законом и другим 
прописима, а нарочито за:  

- инвестиционе радове на 
црквеним објектима; 

- обнову постојећих црквених 
објеката који су без обнове дужи 
временски период, а посебно 
црквених објеката који су 
споменици културе; 

- обнова парохијских домова и 
верских објеката-споменика; 

- обнову икона, верских и 
сакралних предмета; 

- стављање нових фасада и кречење 
црквених објеката; 

- обнову кровова који 
прокишњавају на црквеним 
објектима; 

- санирање влаге на црквеним 
зидовима; 

- изградњу нових и обнову 
пропалих ограда око црквених 
објеката; 

- организовање традиционалних 
годишњица које су посвећене 
имену које црква носи; 

- организовање црквених 
манифестација; 

- научна истраживања везана за 
цркву.  

 
Члан 5. 

 
Средства се додељују путем редовног 
конкурса, који расписује Председник 
општине Трстеник.  
     Путем редовних конкурса додељује се 
100% од планираних и расположивих 
средстава из буџета Општине Трстеник на 
годишњем нивоу, од којих се за 
градитељску делатност додељује 70%, а 
за остале намене из члана 4. овог 
Правилника 30% планираних и 
расположивих средстава. 
     У случају потребе Председник 
општине може расписати и ванредни 
конкурс. 
     Решење о додели средстава из става 2. 
овог члана, доноси Председник Општине 
на предлог Конкурсне Комисије. 
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Члан 6. 
 

У изузетним, ванредним и 
непредвидивим приликама, без конкурса 
на основу поднетог образложеног 
захтева, црквама и верским заједницама 
из члана 2. овог Правилника, могу се 
доделити средства из буџетске резерве.  
Одлуку по захтеву из става 1. овог члана 
доноси Општинско већеопштине 
Трстеник.  
 

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ 
КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ 

Члан 7. 

Конкурсни поступак у име општине 
Трстеник спроводи Конкурсна комисија, 
која се образује посебно за сваку област 
или више области из члана 2. овог 
Правилника. 

Председник општине Трстеник доноси 
Решење о образовању Конкурсне 
комисије за спровођење поступка доделе 
бесповратних финансијских средстава из 
буџета општине Трстеник, у циљу 
унапређења верских слобода и 
остваривања општег добра и 
заједничиких интереса, за дотације 
црквама и верским заједницама које 
делују на територији Општине Трстеник.  

Решењем о образовању Конкурсне 
комисије утврђују се: број чланова 
Комисије, основни подаци о члановима 
Комисије (име и презиме, назив радног 
места и назив институције у којој је члан 
комисије запослен),основни задаци и 
друга питања од значаја за рад Комисије. 
У Конкурсну комисију могу бити 
именована и лица представници стручне 
јавности. 

Члан 8. 

Чланови Конкурсне комисије дужни су да 
потпишу изјаву да немају приватни 

интерес у вези са радом и одлучивањем 
комисије, односно спровођењем 
конкурса. (Изјава о одсуству сукоба 
интереса).  

Именовано лице не може предузимати 
радње у својству члана Конкурсне 
комисије пре него што потпише Изјаву о 
одсуству сукоба интереса. У случају 
сазнања да се налази у сукобу интереса, 
члан Конкурсне комисије је дужан да о 
томе одмах обавести остале чланове 
Конкурсне комисије и да се изузме из 
даљег рада Конкурсне комисије. О 
решавању сукоба интереса надлежни 
орган одлучује у сваком случају посебно, 
а када утврди сукоб интереса, именоваће 
у Конкурсну комисију новог члана као 
замену. Ближа садржина Изјаве о 
одсуству сукоба интереса и ближи 
поступак у ком се води рачуна о одсуству 
сукоба интереса уређује се интерним 
актом надлежног органа. 

Сукоб интереса постоји ако члан 
комисије или чланови његове породице 
(брачни или ванбрачни друг, дете или 
родитељ), запослени или члан органа 
цркве/верске заједнице које учествује на 
конкурсу или било које друге 
цркве/верске заједнице на било који 
начин са том црквом/верском 
заједницом, или у односу на ту 
цркву/верску заједницу има било који 
материјални или нематеријални интерес, 
супротан јавном интересу и то у 
случајевима породичне повезаности, 
економских интереса или другог 
заједничког интереса. 

     Чланови Комисије не добијају накнаду 
за свој рад. 

 
Члан 9. 

Основни задаци Конкурсне комисије су: 
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- Припрема конкурсне 
документације (јавни позив, 
образац пријаве, образац за 
писање предлога програма/ 
пројекта, образац буџета 
програма/пројекта и друго  у 
року од 5 дана од дана 
доношења Решења о образовању 
Конкурсне комисије; 

- Оглашавање јавног конкурса и 
пратеће документације  на 
огласној табли општине 
Трстеник, званичној интернет 
страни општине Трстеник; 

- Утврђивање листе вредновања и 
рангирања пријављених 
програма/пројеката најкасније 60 
дана од дана истека рока за 
подношење пријава на коју 
учесници конкурса имају право 
приговора у року од осам дана 
од дана њеног објављивања; 

- Разматрање приговора на листу 
вредновања и рангирања и 
Одлука о приговору коју 
Конкурсна комисија доноси у 
року од 15 дана од дана његовог 
пријема. Право приговора не 
задржава извршење Одлуке о 

избору програма/пројеката за 

доделу бесповратних средстава 

из буџета општине Трстеник; 

- Објављивање Решења о избору 

програма/пројеката којима ће 

се доделити бесповратна 

средства на: Огласној табли 

општине Трстеник, званичној 

интернет страни општине 

Трстеник; 

- Израда предлога Уговора о 

финансирању/суфинансирању 

пројеката/програма од јавног 

интереса која реализују 

цркве/верске заједнице, а која се 

финансирају из буџета општине 

Трстеник. 

Конкурсна комисија је независна у свом 

раду, али је дужна да на захтев 

Председника општине и Општинског 

већа општине Трстеник поднесе 

записнике и извештај о  раду . 

Стручне  и  административно - техничке 

послове за спровођење овог Правилника 

као и за рад Комисије, обавља надлежна 

организациона јединица Општинске 

управе општине Трстеник. 

 
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
Члан 10. 

Додела буџетских средстава за 

финансирање и суфинансирање програма 

и пројеката које реализују црке и верске 

заједнице врши се на основу Јавног 

позива који расписује Председник 

општине Трстеник. Конкурсна комисија, 

Јавни позив оглашава на званичној 

интернет страни општине Трстеник и 

огласној табли, која се налази у згради 

Општине на адреси Кнегиње Милице 5.   

Јавни конкурс се расписује најмање 

једном годишње у складу са Одлуком о 

буџету за текућу годину. 

 

Члан 11. 

Годишњи план расписивања јавних 

конкурса надлежни орган објављује 

најкасније до 31. jануара на званичној 

интернет страници општине Трстеник и 

доставља Канцеларији за сарадњу са 

цивилним друштвом (у даљем тексту: 

Канцеларија). 

Годишњи план јавних конкурса садржи 
податке о даваоцу средстава, области, 
називу и планираном периоду 
расписивања јавног конкурса (у даљем 
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тексту: конкурс) и друге релевантне 
податке у зависности од врсте конкурса. 

Канцеларија израђује и на својој 

интернет страници објављује календар 

јавних конкурса свих надлежних органа. 

 
Члан 12. 

Јавни конкурс се објављује на: Огласној 

табли општине Трстеник и званичној 

интернет страни општинеТрстеник . 

   Текст јавног конкурса обавезно садржи: 

- Релевантни правни основ за 
објављивање конкурса; 

- Назив једне или неколико 
сродних области од јавног 
интереса за које се расписује 
јавни позив; 

- Критеријуме које предлагач 
пројекта/програма (цркве и 
верске организације) треба да 
испуни; 

- Износ средстава планиран за 

финансирање/суфинансирање 

посебних програма/пројеката ; 

- Мерила и критеријуме чијом 

применом се врши вредновање 

пријављених програма/пројеката 

са јасним системом за 

вредновање сваког критеријума; 

- Рок предвиђен за реализацију 

програма/пројеката; 

- Обавезну конкурсну 

документацију коју треба 

приложити; 

- Начин пријављивања на конкурс; 

- Рокове за подношење пријава на 

јавни конкурс са адресом; 

- Начин одлучивања о додели 

средстава  и рокове за 

одлучивање; 

- Напомену да се непотпуне и 

неблаговремене пријаве неће 

узети у разматрање; 

- Друге одредбе од важности за 

реализацију конкурса. 

 

Члан 13. 

Учесници конкурса-Цркве и верске 

заједнице подносе пријаву Конкурсној 

комисији.  Пријава подразумева 

подношење конкурсне документације у 

року који је утврђен јавним конкурсом . 

Пријава се подноси у року који не може 

бити краћи од 15 дана од дана 

објављивања јавног позива. 

Конкурсна документација садржи: 

- Образац за пријаву на конкурс; 

- Попуњен образац предлога 
програма/пројекта; 

- Попуњен образац буџета 
програма/пројекта; 

- Уверење (потврду, извод) да је 

црква, верска организација 

уписана у регистар надлежног 

органа – Агенције за привредне 

регистре (ПИБ образац); 

- Сагласност виших органа цркве 

или верске заједнице на предлог 

пројекта; 

- Предмер и предрачун радова (за 

пријаве предлога пројеката који 

се односе на извођење радова); 

- Фотокопију одобрења за извођење 

радова (за пријаве предлога 

пројеката који се односе на 

извођење радова). 

Надлежни орган по службеној 

дужности утврђује да ли је црква/верска 

организација уписана у регистар 

надлежног органа . 
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Члан 14. 
 

Подносиоци пријава предлоге пројеката 

попуњавају на српском језику, 

ћириличним писмом. Пријава написана 

руком неће се сматрати важећом. 

Попуњени, оверени и одштампани 

пријавни образац у три примерка (један 

оригинал и двекопије) и пратећа 

документација доставља се 

Конкурснојкомисији, у затвореној 

коверти са назнаком: „Пријава 

наконкурс за финансирање пројеката 

од јавног интереса које реализују 

цркве и верске заједнице из буџета 

општине Трстеник-не отварати“. 

Комплетна конкурсна документација с 

едоставља у затвореној коверти. 

 

Члан 15. 
 

     Пријаведоставити поштом на адресу 

Општина Трстеник- Служба за локални 

економски развој / Конкурсна комисија, 

ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 

Трстеник, или лично на писарници у 
згради општине Трстеник, канцеларија 

бр.6 (шалтер бр. 4, у услужном центру). 

   Благовременом доставом сматра се 

препоручена пошиљка предата пошти 

најкасније до истека последњег дана 

утврђеног рока за предају конкурсне 

документације (печатпоште), без обзира 

на датум приспећа. Пријаве послате на 

било који други начин (нпр. факсом или 

електронском поштом) неће бити узете у 

разматрање. Непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће бити узете у разматрање. 

     Пријава се подноси у року који не 

може бити краћи од 15 дана од дана 

објављивања јавног позива. 

 
 V МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ 

ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И 

ПРОЈЕКАТА 

 

Члан 16. 

Мерила и критеријуми за избор програма 

и пројеката дефинишу се као основна и 

посебна мерила и критеријуми за сваку 

област. 

Посебна мерила и критеријуме за избор 

програма и пројеката утврђује Конкурсна 

комисија за избор програма и пројеката 

од јавног интереса . 

 
Члан 17. 

Основна мерила и критеријуми за избор 

програма и пројеката који се финансирају 

или суфинансирају из буџета општине су: 

- Административна и формална 

исправност (Сви пројекти који 

буду послати у предвиђеном року 

биће укључени у процес 

администртивне и формалне 

провере документације) 

- Број директних и индиректних 

корисника (Предност има субјект 

из члана 2. овог Правилника са 
већим бројем објеката или са 

већим бројем парохијана); 

- Суфинансирање пројекта – да ли су 

из других извора прикупљена 

средства, па би недостајући део 

средстава био потребан како би се 

затворила финансијска конструкција 

за реализацију целокупног пројекта; 

- Релевантност пројекта – колико 

пројекат доприноси побољшању 

живота верника и целовитом 

решавању одређеног питања; 

- Законитост и ефикасност 

коришћења средстава буџета и 

одрживост ранијих пројеката: ако 

су раније коришћења средства 

буџета, да ли су испуњене 

уговорне обавезе; 

- Приликом вредновања 

програма/пројеката Конкурсна  

- комисија ће узети у обзир да ли је 

са црквом/верском заједницом у 
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претходне две године раскинут 

уговор због ненаменског 

трошења буџетских средстава. 

 

Члан 18. 

Приликом одређивања висине учешћа у 

додели финансијских средстава за 

градитељске радове код сваке 

појединачне пријаве, полази се од 

следећих критеријума: 

- Да ли је верски објекат под 

заштитом као културно благо; 

- У каквом стању се објекат налази 

– да ли су хитни инвестициони 

захвати, да ли је због 

руинираности угрожена 

безбедност верника; 

- Мишљење надлежних органа – 

аргументовано мишљење 

надлежних органа о 

неопходности инвестирања 

(мишљење Завода за заштиту 

споменика културе, или 

надлежне организационе 

јединице за урбанизам 

Општинске управе); 

- Хитност инвестиционог захвата 

(карактер хитности у сваком 

конкретном случају, што се 

остварује непосредним увидом – 

изласком на терен од стране 

сарадника и стручних лица 

надлежног органа Општинске 

управе и других стручних 

институција).
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-  
  

Р.Бр. КРИТЕРИЈУМ ОПИС Број поена 

1.  Број директних и индиректних 

корисника пројекта 

Предност има субјект из члана 

2. овог Правилника са већим 

бројем објеката или са већим 

бројем парохијана. 

0-20 

2. Носилац пројекта је обезбедио 

средства за финансирање/ 

суфинансирање пројекта у 

одређеном проценту 

Проценат суфинансирања 

пројекта који је обезбеђен од 

стране корисника, других 

донатора, сопствено учешће. 

0-10 

3. Релевантност пројекта  Усклађеност пројекта са 

захтевима јавног конкурса, 

односно колико квалитет 

пројектне идеје доприноси 

реализацији предмета 

конкурса, побољшању 

квалитета живота верника и 

целовитом решавању 

одређеног питања. 

0-10 

4. Законитост и ефикасност 

коришћења средстава 

Утврђује се провером да ли су 

раније коришћена буџетска 

средства Општине за 

финансирање активности 

цркве/верске заједнице и ако 

јесу,  да ли су том приликом 

испуњене уговорне обавезе . 

0-10 

5. Економска оправданост предлога 

буџета у односу на циљ и 

пројектне активности 

Веза резултата, активности и 

планираних трошкова. 

0-10 

6. Културно-историјско наслеђе 

објекта 

Да ли је верски објекат под 

заштитом као културно благо. 

0-5 

7. У каквом стању се објекат налази да ли су хитни инвестициони 
захвати, да ли је због 
руинираности угрожена 
безбедност верника. 

0-20 

8. Мишљење надлежних органа аргументовано мишљење 
надлежних органа о 
неопходности инвестирања 
(мишљење Завода за заштиту 
споменика културе, или 

0-5 
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надлежне организационе 
јединице за урбанизам 
Општинске управе). 

9. Хитност инвестиционог захвата карактер хитности у сваком 
конкретном случају, што се 
остварује непосредним 
увидом – изласком на терен 
од стране сарадника и 
стручних лица надлежног 
органа Општинске управе и 
других стручних институција. 

0-10 

Максимални – укупни резултат: 100 

Члан 19. 

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за добротворне 

и научне делатности, код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих 

критеријума: 

- Карактер и значај црквене манифестације; 

- Карактер стручних и научних скупова, добротворно-хуманитарних делатности и 

значај стручних и научних скупова, односно значај пројекта везаног за ту 

делатност. 

 
Р.Бр. КРИТЕРИЈУМ ОПИС Број поена 

1.  Број директних и индиректних 

корисника пројекта 

Предност има субјект из члана 

2. овог Правилника са већим 

бројем објеката или са већим 

бројем парохијана 

0-20 

2. Носилац пројекта је обезбедио 

средства за финансирање/ 

суфинансирање пројекта у 

одређеном проценту 

Проценат суфинансирања 

пројекта који је обезбеђен од 

стране корисника, других 

донатора, сопствено учешће 

0-10 

3. Релевантност пројекта  Усклађеност пројекта са 

захтевима јавног конкурса, 

колико квалитет пројектне 

идеје доприноси побољшању 

квалитета живота верника и 

целовитом решавању 

одређеног питања. 

0-10 

4. Законитост и ефикасност 

коришћења средстава 

Утврђује се провером да ли су 

раније коришћена буџетска 

средства Општине за 

финансирање активности 

цркве/верске заједнице и ако 

0-10 
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јесу,  да ли су том приликом 

испуњене уговорне обавезе . 

5. Економска оправданост предлога 

буџета у односу на циљ и 

пројектне активности 

Веза резултата, активности и 

планираних трошкова 

0-10 

6. Карактер и значај црквене 

манифестације 

Карактер и значај црквене 

манифестације 

0-20 

7. Карактер и значај пројекта Карактер стручних и научних 
скупова, добротворно-
хуманитарних делатности и 
значај стручних и научних 
скупова, односно значај 
пројекта везаног за ту 
делатност 

0-20 

Максимални – укупни резултат: 100 
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Члан 20. 

Конкурсна комисија разматра пријаве и у 

складу са условима Конкурса, утврђује 

листу вредновања и рангирања пријављених 

пројеката у року који не може бити дужи од 

60 дана од дана истека рока за подношење 

пријаве. 

Листу вредновања и рангирања 

пријављених пројеката Конкурсна комисија 

објављује на огласној табли општине 

Трстеник и на званичној интернет страни 

општине Трстеник . 

Учесници конкурса имају право увида у 

поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању предлога 

листе вредновања и рангирања пријављених 

пројеката, у року од три дана од дана 

објављивања листе. 

На листу вредновања и рангирања 

пријављених  пројеката учесници конкурса 

имају право приговора Конкурсној комисији 

у року од осам дана од дана њеног 

објављивања. 

Конкурсна комисија је дужна да размотри 

поднете приговоре на листу пријављених 

пројеката као и да донесе  Одлуку о 

приговору, која мора бити образложена,  у 

року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Право приговора не задржава извршење 

Одлуке о избору пројеката за доделу 

бесповратних средстава.  

Предостављања предлога Одлуке о избору 

пројеката којима се из буџета општине 

Трстеник додељују средства за подстицање 

пројеката или недостајућег дела средстава 

за финансирање пројеката од јавног 

интереса које реализују цркве и верске 

заједнице, Конкурсна комисија може 

подносиоцу пријаве предложити да изврши 

од рађене измене у пројекту у погледу 

активности и трошкова њихове реализације. 

О спроведеном поступку Конкурсна 

комисија води записник и сачињава Предлог 

Одлуке о избору пројеката којима се из 

буџета општине Трстеник додељују 

средства за подстицање пројеката или 

недостајућег дела средстава за финансирање 

пројеката од јавног интереса које реализују 

цркве и верске заједнице и исте достављају 

председнику општине Трстеник на усвајање. 

Председник општине Трстеник доноси 

Решењео избору пројеката којима се из 

буџета општине Трстеник додељују 

средства за подстицање пројеката или 

недостајућег дела средстава за финансирање 

пројеката од јавног интереса које реализују 

цркве и верске заједнице у року од 30 дана 

од дана истека рока за подношење 

приговора. 

Решење о избору пројеката којима се из 

буџета општине Трстеник додељују 

средства за подстицање пројеката или 

недостајућег дела средстава за финансирање 

пројеката од јавног интереса које реализују 

цркве и верске заједнице, Конкурсна 

комисија објављује на огласној табли 

општине Трстеник и на званичној интернет 

страни општине Трстеник. 

 

Члан 21. 

На основу Решења из члана20. Овог 

Правилника, председник општине Трстеник 

закључује Уговоре са будућим корисницима 

средстава. 

Средства која се, у складу са овим 

Правилником, одобре за реализацију 

пројеката од јавног интереса јесу наменска 

средства и могу се користити искључиво за 

реализацију конкретног пројекта и у складу 

са Уговором који се закључује између 

надлежног органа и корисника средстава. 

Пренос средстава из става 2. овог члана 

врши се у складу са прописима којима се 

уређује пренос средстава и отварање рачуна 

корисника јавних средстава (Правилник о 

условима и начину за отварање и укидање 

под-рачуна консолидованог рачуна трезора 

код Управе за трезор „Службени гласник 

РС“, бр. 113/13, 8/14, и 24/16). 
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Уговором се уређују међусобна права, 

обавезе и одговорности уговорних страна, а 

посебно: утврђен предмет пројекта, рок у 

ком се пројекат реализује, конкретне 

обавезе уговорних страна, износ средстава, 

начин обезбеђења и преноса средстава, 

инструменте обезбеђења за случај 

ненаменског трошења средстава 

обезбеђених за реализацију пројеката или 

неизвршавања уговорне обавезе,  начин 

решавања спорова, као и друга права и 

обавезе уговорних страна. 

Корисник средстава дужан је да пре 

склапања уговора Конкурсној комисији  

достави изјаву да средства за реализацију 

одобрног пројекта нису на други начин већ 

обезбеђена, као и изјаву о непостојању 

сукоба интереса. 
 

Члан 22. 
 

     Општинска управа општине Трстеник – 

Одсек за финансије преноси додељена 

средства на рачун корисника, у складу са 

динамиком прилива средстава у буџет 

Општине Трстеник на основу налога за 

пренос, који даје председник Општине 

Трстеник.  

 
VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОЈЕКАТА 

 

Члан 23. 

Председник општине Трстеник доноси 

решење о образовању Комисије за праћење 

реализације пројеката и праћење утрошка 

додељених финансијских средстава  из 

буџета општине Трстеник (у даљем тексту 

Комисија). 

Комисија прати реализацију пројеката и 

врши контролу његове реализације. 

     Корисници средстава – Цркве и верске 

заједнице, односно реализатори пројеката 

дужни су да Комисији, у сваком моменту, 

омогуће контролу реализације пројеката и 

увид у сву потребну документацију. 

    Праћење реализације пројеката 

обухвата: 

- Обавезу корисника средстава да 

обавештава Комисију о реализацији 

пројекта, у роковима одређеним 

уговором; 

- Прегледање извештаја од стране 

Комисије; 

- Најављене или ненајављене 

мониторинг посете Комисије; 
- Обавезу корисника средстава да 

омогући Комисији да изврши увид у 

релевантну документацију насталу у 

току реализације пројекта; 

- Прикупљање информација од 

корисника пројекта; 

- Друге активности предвиђене 

уговором. 

Праћење може обухватити и ревизију 

овлашћеног ревизора, уколико је то 

предвиђено конкурним условима и 

уговором. 

    Црква/Верска заједница односно 

реализатор пројекта је дужан да Комисији 

омогући праћење реализације пројекта. 

 
Члан 24. 

 

Мониторинг посете: 

Мониторинг посета од стране Комисије 

врши се у сврху оцене квалитета 
реализације пројеката и утврђивања 

препорука за његово даље спровођење.  

Под мониторинг посетом, сматра се: посета 

кориснику средстава/реализатору пројекта, 

одржавање састанака Комисије са 

овлашћеним представницима цркава и 

верских заједница, присуство одређеним 

догађајима и манифестацијама или другим 

пројектним активностима које корисник 

средстава спроводи у склопу реализације 

пројекта. 

Мониторинг посета може бити најављена 

или ненајављена. 
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Комисија је дужна да:  

- У складу са расположивим 

капацитетима, спроведе најмање 

једну најављену или ненајављену 

мониторниг посету за пројекте чији 

је период реализације до дванаест 

месеци; 

- У случају да постоје индиције о 

ненаменском трошењу средстава, 

незаконитим радњама или грубом 

кршењу уговорних обавезазатражи 

повраћај пренетих средстава, 

односно активира одговарајући 

инструмент обезбеђења и даље 

поступа у складу са одредбама 

уговора и законским оквиром; 

- Изради извештај о спроведеној 

посети на терену и исти достави, у 

писаном облику, носиоцу 

пројектних активности у року од 

десет дана од дана спроведене 

посете. У извештају се наводе и 

препоруке (са утврђеним роковима) 

за носиоца пројектних активности 

по којима он треба да поступи; 

- У поступку израде предлога буџета 

органа јавне управе планира 

трошкове мониторинг посета за 

пројекте које спроводе цркве и 

верске заједнице. 

Носилац пројектних активности је дужан да: 

- Комисији омогући приступ 

просторијама у којима се реализује 

пројекат; 

- Комисији стави на располагање сву 

тражену документацију којом се 

доказује наменско трошење 

средстава и 

- Поступи по препорукама које је 

Комисија доставила након 

спроведене мониторинг посете. 

 

Члан 25. 

Извештаји о праћењу реализације 

пројеката 

Носилац пројектних  активности је дужан 

да, на прописаним обрасцима и према 

роковима које је прописао надлежни орган у 

конкурсној документацији и уговору, 

Комисији достави одговарајућу 

документацију у циљу праћења реализације 

пројекта. Ова документација садржи: 

периодичне  и завршне наративне и 

финансијске извештаје о реализацији  

пројекта. 

Надлежни орган прегледа и разматра 

извештаје из става 1. овог члана. 

Прегледом  финансијских извештаја, 

Комисија утврђује да ли су буџетска 

средства наменски коришћена и да ли 

постоји рачуноводствена документација 

која указује на наменски утрошак истих. 

Плаћања и издаци који нису у складу са 

уговорним обавезама и/или су без пратеће 

рачуноводствене документације неће бити 

признати, о чему се носилац пројектних 

активности обавештава писаним путем. 

Прегледом наративног извештаја Комисија 

остварује увид и врши процену квалитета и 

успешности пројекта у смислу реализације 

постављених циљева. 

О извршеној процени надлежни орган 

обавештава корисника средстава. 

     Корисник средстава на захтев Комисије 

доставља допуну и додатно објашњење 

навода изнетих у извештају у року од осам 

дана од пријема захтева Комисије за доставу 

допуне документације. 

Корисник средстава, у изузетним 

ситуацијама, може да тражи сагласност од 

Комисије ради прерасподеле средстава за 

реализацију планираних активности у 

оквиру одобреног пројекта. 

Захтевом за прерасподелу средстава не 

може се тражити повећање расхода који се 

односе на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити 

тек након добијања писмене сагласности 
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или потписивањем анекса уговора са 

даваоцем средстава. 

 
Члан 26. 

 

Сукоб интереса код корисника средстава 

Црква/Верска заједница ће предузети све 

потребне мере у циљу избегавања сукоба 

интереса приликом коришћења наменских 

средстава и одмах по сазнању обавестити 

Комисију о свим ситуацијама које 

представљају или би могле довести до 

сукоба интереса, у складу са законом. 

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој 

је непристрасно извршење уговорних 

обавеза било ког лица везаног уговором 

угрожено због прилике да то лице својом 

одлуком или другим активностима учини 

погодност себи или са њим повезаним 

лицима (чланови породице: супружник или 

ванбрачни партнер, дете или родитељ), 

запосленом, члану цркве и верске заједнице, 

а на штету јавног интереса и то у случају 

породичне повезаности, економских 

интереса или другог заједничког интереса са 

тим лицем. 

Сваки сукоб интереса Комисија посебно 

разматра и може од корисника средстава 

затражити сва потребна обавештења и 

документацију.  

У случају утврђеног постојања сукоба 

интереса у спровођењу уговора, Комисија ће 

затражити од корисника средстава да без 

одлагања, а најкасније у року од 30 дана, 

предузме одговарајуће мере. 

Не сматра се сукобом интереса када 

корисник средстава спроводи програм који 

је усмерен на чланове удружења као 

кориснике програма који припадају 

социјално осетљивим групама или особама 

са инвалидитетом. 

Члан 27. 

Рокови за достављање извештаја 

 Носилац пројектних активности доставља 

периодичне наративне и финансијске 

извештаје (за пројекте у трајању до 12 

месеци) Комисији у року од 15 дана од дана 

истека извештајног периода прописаног 

уговором, односно у роковима предвиђеним 

уговором.  

Носилац пројектних активности доставља 

завршни наративни и финансијски извештај 

Комисији у року од 30 дана од дана истека 

извештајног периода који је прописан 

уговором. 

     Уколико носилац пројектних активности 

не достави Комисији завршне наративне и 

финансијске извештаје у року одређеном за 

њихово подношење, надлежни орган ће 

затражити повраћај пренетих средстава, 

односно активираће одговарајући 

инструмент обезбеђења. 

Носилац пројектних активности доставља 

извештај о одрживости пројекта и његовим 

ефектима Комисији најкасније 15 дана по 

истеку периода од шест месеци од 

реализације пројекта. 

Члан 28. 

Поступање у случају неправилности, 

раскид уговора и повраћај средстава 

Комисија обавештава корисника средстава 

да ће покренути поступак за раскид уговора 

и повраћај средстава са припадајућом 

каматом уколико су неправилности такве 

природе да онемогућавају Комисију да 

утврди да су додељена средства наменски 

коришћена, односно ако утврди ненаменски 

утрошак средстава. 

Ако се приликом праћења реализације 

пројекта утврди ненаменско трошење 

средстава надлежни орган дужан је да 

раскине уговор, захтева повраћај пренетих 

средстава, односно да активира инструменте 

обезбеђења, а корисник средстава је дужан 

да средства врати са законском каматом. 
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У случају да утврди ненаменско трошење 

средстава Комисија може применити 

следеће мере: 

1. Обуставу даљег плаћања, у случају 

да се исплата врши у више транши; 

2. Једнострани раскид уговора или 

писмени споразум уговорних страна 

о раскиду уговора; 

3. Да захтева повраћај пренетих 

средстава, односно да активира 

инструмент обезбеђења, при чему је 

носилац пројектних активности 

дужан да средства врати са 

припадајућом обрачунатом каматом; 

4. Искључење из учешћа у наредним 

конкурсима најдуже на период од две 

године и 

5. Да покрене одговарајући поступак 

пред надлежним судом у складу са 

законом. 

 

Члан 29. 

Извештај Комисије 

Комисија изрaђује извeштaj о реализованој 

финансијској подршци пројектима цркава и 

верских заједница из буџетских средстава у 

претходној календарској години. 

Извeштaj из става 1. овог члана објављује се 

на званичној интернет страници општине 

Трстеник. 

Комисија може спровести анализу 

успешности, квалитета и степена 

остварености циљева пројеката за која су 

додељена средства на конкурсу за доделу 

средстава, уколико оцени да би то довело до 

унапређења стања у одређеној области у 

којој се корисницима додељују финансијска 

средства. 

Члан 30. 

Објављивање 

Подаци и акти које Конкурсна комисија и 

Комисја за извештавање, у складу са овим 

Правилником, објављују на  званичној 

интернет страници општине Трстеник  

морају објавити и на огласној табли 

општине Трстеник. 

Члан 31. 

Чување документације 

Надлежни орган (Конкурсна комисија/ 

Комисија за извештавање) и носилац 

пројектних активности имају обавезу да 

чувају пројектну документацију и 

релевантну рачуноводствену документацију 

у складу са важећим прописима. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 

Даном ступања на снагу овог 

Правилника,  престаје да важи Правилник о 

расподели буџетских средстава црквама и 

верским заједницама (Сл.лист општине 

Трстеник, број 2/2014). 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
 

Број: 110-7/2018-03 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                               

Александар Ћирић, дипл. правник 
 

На основу члана 38. став 5. Закона о 

удружењима ("Сл. гласник РС" бр. 51/09 и 

99/11), Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 

16/18 ), члана 46. Закона о локалној самоуправи 

( „Сл. Гласник РС“ бр. 129/07 и 3/2014-др. 

закон) 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 
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веће општине Трстеник на седници одржаној 

дана 13.04.2018. године доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ 

ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овим Правилником ближе се уређују 

мерила  критеријуми, услови, обим, начин, 

поступак доделе, као и поступак враћања 

средстава за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката који су од јавног интереса, 

а који се финансирају или суфинансирају из 

буџета општине Трстеник (у даљем тексту: 

Општина),а која реализују удружења грађана и 

организације цивилног друштва  ( у даљем 

тексту удружења).  

Члан 2. 

Програм  из става 1. овог члана нарочито 

садржи: област у којој се програм реализује, 

територију на којој би се програм реализовао, 

време и дужину трајања програма, циљ, врсту и 

обим активности које би се вршиле у току 

реализације програма и укупан број лица који је 

потребан за извођење програма. 

Програм чија реализација траје најдуже 

годину дана у формалном смислу може бити 

означен и називом пројекат. 

Под програмима и пројектима из члана 1. 

овог Правилника, који су од јавног интереса 

сматрају се програми и пројекти у области:  

➢ Социјалне заштите, 

➢ Борачко - инвалидске заштите,  

➢ Заштите лица са инвалидитетом,  

➢ Заштите здравља грађана, животне 

средине и заштите животиња,  

➢ Заштите и промовисања људских права,  

➢ Пољопривреде, 

➢ Унапређења положаја етничких 

заједница и мањина, 

➢ Неформалног образовања, науке,   

➢ Заштите потрошача,  

➢ Хуманитарних програма 

➢ Други програми и пројекти који 

доприносе развоју општине Трстеник у 

складу са Законом, Статутом општине 

Трстеник и који су у складу са 

Стратегијом одрживог развоја општине 

Трстеник за 2015-2020 годину. 

Члан 3. 

Висина средстава за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката из члана 2. 

овог Правилника опредељује се Одлуком о 

буџету Општине Трстеник за сваку буџетску 

годину (дотације невладиним организацијама, 

економска класификација 481). 

Члан 4. 

Средства за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката из члана 2. 

овог Правилника додељују се на основу јавног 

конкурса највише до 90% предвиђених 

средстава.  

За пројекте удружења грађана који ће 

бити финансирани већим делом од стране 

надлежних министарстава и других донатора 

(фондови ЕУ, амбасада и сл.), а које ће општина 

суфинансирати највише до 10% од средстава 

планираних за ту намену, до утрошка средстава 

, а најкасније до 30. октобра текуће године. 

Одлуку о  додели средстава из става 2. 

овог члана доноси Председник Општине на 

предлог Конкурсне Комисије. 
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Члан 5. 

Једно удружење може учествовати са 

једним предлогом пројекта/програма на једном 

конкурсу.  

Трошкови који ће бити финансирани јавним 

конкурсом из буџета општине Трстеник 

укључују: 

- Трошкове пројектних /програмских 

активности; 

- Трошкове који директно произилазе из 

реализације пројекта/програма; 

- Остале трошкове, услуге; 

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који 

неће бити финансирани јавним конкурсом из 

буџета општине Трстеник: 

- Пројекти/програми са комерцијалним 

ефектима; 

- Пројекти / програми  који су претходне 

године већ били финансирани из 

општинског буџета а нису реализовани; 

- Инвестициона улагања у изградњу и 

одржавање пословног простора, 

куповина земље или зграда; 

- Пројекти / програми чије су једине 

активности путовања, студије, учешће на 

конференцијама, предавања стручњака и 

сличне активности; 

- Пројекти / програми чије су активности 

награде и спонзорства појединцима и 

другим организацијама; 

- Дугови и покривање губитака или 

дуговања; 

- Трошкови настали пре почетка 

реализације пројекта (пре потписивања 

Уговора о реализацији); 

- Ставке пројекта/програма који се већ 

финансирају из других извора. 

 

II  КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

 Под удружењем, у смислу овог 

Правилника, подразумева се добровољна и 

невладина недобитна организација заснована на 

слободи удруживања више физичких или 

правних лица, основана ради остваривања и 

унапређења одређеног заједничког или општег 

циља и интереса, који нису забрањени Уставом 

или Законом, уписана у регистар надлежног 

органа у складу са Законом. 

Право подношења пријаве за 

финансирање или суфинансирање програма, 

односно пројеката од јавног интереса има 

удружење : 

- које је регистровано у складу са Законом 

о удружењима („Сл. гласник РС“, број 

51/09 и 99/11), 

- које је регистровано на територији 

општине Трстеник; 

- које пројекат реализује на територији 

општине Трстеник или ван територије 

општине , а да при том представља 

општину Трстеник; 

- које је директно одговорно за припрему 

и извођење пројекта/програма; 

- које је поднело годишњи извештај за 

претходну буџетску годину у сладу са 

уговором о реализовању 

пројекта/програма и ако су остварени 

очекивани резултати реализације 

пројекта/програма, односно удружење 

које је поднело годишњи финансијски 

извештај Агенцији за привредне 

регистре; 

- које није у поступку ликвидације, 

стечајном поступку или под 

привременом забраном обављања 

делатности; 

- које у поседње две године правоснажном 

одлуком није кажњавано за прекршај 

или привредни преступ у вези са 

његовом делатношћу; 

- које није у блокади рачуна, нема пореске 

дугове или дугове према организацијама 

социјалног осигурања. 

 

Овај Правилник се не примењује на 

финансирање, односно суфинансирање 

програма које је 
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 уређено посебним законом и прописима 

донетим на основу тог закона 

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ 

КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ 

Члан 7. 

Конкурсни поступак у име општине 

Трстеник  спроводи Конкурсна комисија, која се 

образује посебно за сваку област или више 

области из члана 2. овог Правилника. 

Председник општине Трстеник доноси 

Решење о образовању Конкурсне комисије за 

спровођење поступка доделе бесповратних 

финансијских средстава из буџета општине 

Трстеник, за финансирање програма/пројеката 

од јавног интереса.   

 Решењем о образовању Конкурсне 

комисије утврђују се: број чланова Комисије, 

основни подаци о члановима Комисије (име и 

презиме, назив радног места и назив 

институције у којој је члан комисије запослен), 

основни задаци  и друга питања од значаја за 

рад Комисије. У Конкурсну комисију могу бити 

именована и лица представници стручне 

јавности. 

Чланови Конкурсне комисије дужни су 

да потпишу изјаву да немају приватни интерес у 

вези са радом и одлучивањем комисије, односно 

спровођењем конкурса. (Изјава о одсуству 

сукоба интереса).  

Именовано лице не може предузимати 

радње у својству члана Конкурсне комисије пре 

него што потпише Изјаву о одсуству сукоба 

интереса. У случају сазнања да се налази у 

сукобу интереса, члан Конкурсне комисије је 

дужан да о томе одмах обавести остале чланове 

Конкурсне комисије и да се изузме из даљег 

рада Конкурсне комисије. О решавању сукоба 

интереса надлежни орган одлучује у сваком 

случају посебно, а када утврди сукоб интереса, 

именоваће у Конкурсну комисију новог члана 

као замену. Ближа садржина Изјаве о одсуству 

сукоба интереса и ближи поступак у ком се води 

рачуна о одсуству сукоба интереса уређује се 

интерним актом надлежног органа. 

Сукоб интереса постоји ако члан 

комисије или чланови његове породице (брачни 

или ванбрачни друг, дете или родитељ), 

запослени или члан органа удружења које 

учествује на конкурсу или било ког другог 

удружења на било који начин са тим 

удружењем, или у односу на та удружења има 

било који материјални или нематеријални 

интерес, супротан јавном интересу и то у 

случајевима породичне повезаности, 

економских интереса или другог заједничког 

интереса. 

Чланови Комисије не добијају накнаду 

за свој рад. 

Члан 8. 

Основни задаци Конкурсне комисије су: 

- Припрема конкурсне документације 

(јавни позив, образац пријаве, образац за 

писање предлога програма/ пројекта, 

образац буџета програма/пројекта и 

друго ) у складу са Уредбом о 

средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног 

интереса које реализују удружења („Сл. 

гласник РС“ број 16/18) у року од 5 дана 

од дана доношења Решења о образовању 

Конкурсне комисије; 

- Оглашавање јавног конкурса и 

пратеће документације  на огласној 

табли општине Трстеник, званичној 

интернет страни општине Трстеник, 

Порталу е-Управа; 

- Утврђивање листе вредновања и 

рангирања пријављених 

програма/пројеката најкасније 60 дана 

од дана истека рока за подношење 

пријава на коју учесници конкурса имају 

право приговора у року од осам дана од 

дана њеног објављивања; 

- Разматрање приговора на листу 

вредновања и рангирања и Одлука о 
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приговору коју Конкурсна комисија 

доноси у року од 15 дана од дана 

његовог пријема. Право приговора не 

задржава извршење Одлуке о избору 

програма/пројеката за доделу 

бесповратних средстава из буџета 

општине Трстеник; 

- Објављивање Решења о избору 

програма/пројеката којима ће се 

доделити бесповратна средства на: 

Огласној табли општине Трстеник, 

званичној интернет страни општине 

Трстеник, Порталу е-Управа; 

- Израда предлога Уговора о 

финансирању/суфинансирању 

пројеката/програма од јавног интереса 

која реализују удружења грађана, а која 

се финансирају из буџета општине 

Трстеник. 
 

Конкурсна комисија је независна у свом 

раду, али је дужна да на захтев Председника 

општине и Општинског већа општине Трстеник 

поднесе записнике и извештај о  раду . 

Стручне  и  административно - техничке 

послове за спровођење овог Правилника као и за 

рад Комисије, обавља надлежна организациона 

јединица Општинске управе општине Трстеник. 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 9. 

Додела дредстава за финансирање и 

суфинансирање програма/пројеката који су од 

јавног интереса, а која реализују удружења 

грађана и организације цивилног друштва врши 

се на основу Јавног позива који расписује 

Председник општине Трстеник. Конкурсна 

комисија Јавни позив оглашава на званичној 

интернет страни општине Трстеник, Порталу е-

Управа и огласној табли .  Јавни конкурс се 

расписује најмање једном годишње у складу са 

Одлуком о буџету за текућу годину. 

Члан 10. 

Годишњи план расписивања јавних 

конкурса надлежни орган објављује најкасније 

до 31. jануара на званичној интернет страници 

општине Трстеник и доставља Канцеларији за 

сарадњу са цивилним друштвом (у даљем 

тексту: Канцеларија). 

Годишњи план јавних конкурса садржи 

податке о даваоцу средстава, области, називу и 

планираном периоду расписивања јавног 

конкурса (у даљем тексту: конкурс) и друге 

релевантне податке у зависности од врсте 

конкурса. 

Канцеларија израђује и на својој 

интернет страници објављује календар јавних 

конкурса свих надлежних органа. 

Члан 11. 

Јавни конкурс се објављује на: Огласној 

табли општине Трстеник, званичној интернет 

страни општине Трстеник и Порталу е-Управа. 

   Текст јавног конкурса обавезно садржи: 

- Релевантни правни основ за 

објављивање конкурса; 

- Назив једне или неколико сродних 

области од јавног интереса за које се 

расписује јавни позив; 

- Критеријуме које удружење – предлагач 

пројекта/програма треба да испуни (ко 

може бити учесник конкурса); 

- Износ средстава планиран за 

финансирање/суфинансирање посебних 

програма/пројеката удружења; 

- Мерила и критеријуме чијом применом 

се врши вредновање пријављених 

програма/пројеката са јасним системом 

за вредновање сваког критеријума; 

- Рок предвиђен за реализацију 

програма/пројеката; 

- Обавезну конкурсну документацију коју 

треба приложити; 

- Начин пријављивања на конкурс; 

- Рокове за подношење пријава на јавни 

конкурс са адресом; 

- Начин одлучивања о додели средстава 

удружењима и рокове за одлучивање; 
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- Напомену да се непотпуне и 

неблаговремене пријаве неће узети у 

разматрање; 

- Друге одредбе од важности за 

реализацију конкурса. 

Члан 12. 

Удружења-учесници конкурса подносе 

пријаву Конкурсној комисији.  Пријава 

подразумева подношење конкурсне 

документације у року који је утврђен јавним 

конкурсом . Пријава се подноси у року који не 

може бити краћи од 15 дана од дана 

објављивања јавног позива. 

Конкурсна документација садржи: 

- Образац за пријаву на конкурс; 

- Попуњен образац предлога 

програма/пројекта; 

- Попуњен образац буџета 

програма/пројекта; 

- Уверење (потврду, извод) да је 

удружење уписано у регистар надлежног 

органа – Агенције за привредне 

регистре; 

- Оверену фотокопију извода из статута 

удружења из којег се види да се циљеви 

удружења остварују у области у којој се 

програм/пројекат реализује; 

- Доказ о ликвидности удружења, односно 

финансијски извештај о завршном 

рачуну за претходну годину (биланс 

стања и биланс успеха са доказом да је 

извештај поднет Агенцији за привредне 

регистре – печат АПР или копија 

потврде о пријему од поште); 

- Доказ да текући рачун подносиоца 

пријаве није блокиран. 

Надлежни орган по службеној дужности 

утврђује да ли је удружење уписано у регистар 

надлежног органа и да ли се, према статутарним 

одредбама, циљеви удружења остварују у 

области у којој се програм реализује. 

 

Члан 13. 

Подносиоци пријава предлоге 

програма/пројеката попуњавају на српском 

језику, ћириличним писмом. Пријава написана 

руком неће се се сматрати важећом.  

Попуњени, оверени и одштампани 

пријавни образац у три примерка (један 

оригинал и две копије) и пратећа документација 

доставља се Комисији, у затвореној коверти са 

назнаком: „Пријава на конкурс за 

финансирање или суфинансирање програма 

од јавног интереса која реализују удружења 

грађана и организација  цивилног друштва-

не отварати“. 

Комплетна конкурсна документација се 

доставља у затвореној коверти. 

Пријаве доставити поштом на адресу 

Општина Трстеник- Служба за локални 

економски развој / Конкурсна комисија, ул. 

Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, или 

лично на писарници у згради општине Трстеник, 

канцеларија бр.6 (шалтер бр. 4, у услужном 

центру). 

Благовременом доставом сматра се 

препоручена пошиљка предата пошти 

најкасније до истека последњег дана утврђеног 

рока за предају конкурсне документације (печат 

поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве 

послате на било који други начин (нпр. факсом 

или електронском поштом) неће бити узете у 

разматрање. Непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће бити узете у разматрање. 

Пријава се подноси у року који не може 

бити краћи од 15 дана од дана објављивања 

јавног позива.  

V  МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
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Члан 14. 

 Мерила и критеријуми за избор 

програма и пројеката дефинишу се као основна 

и посебна мерила и критеријуми за сваку област. 

Посебна мерила и критеријуме за избор 

програма и пројеката утврђује Конкурсна 

комисија за избор програма и пројеката од 

јавног интереса . 

Члан 15. 

Основна мерила и критеријуми за избор 

програма и пројеката који се финансирају или 

суфинансирају из буџета општине су: 

 

- Административна и формална 

исправност (Сви пројекти који буду 

послати у предвиђеном року биће 

укључени у процес администртивне и 

формалне провере документације) 

- Референце програма/пројекта: област у 

којој се реализује програм/пројекат, 

дужина трајања програма/појекта, број 

корисника програма/пројекта, могућност 

развијања програма/пројекта, одрживост 

програма/пројекта 

- Циљеви који се постижу: обим 

задовољавања јавног интереса, степен 

унапређења стања у области у којој се 

програм/пројекат спроводи 

- Суфинансирање програма/пројекта из 

других извора: сопствених прихода, 

буџета Републике Србије, фондова 

Еворопске уније, поклона, донација, 

легата, кредита и друго, у случају 

недостајућег дела средстава за 

финансирање програма 

- Законитост и ефикасност коришћења 

средстава и одрживост ранијих 

програма/пројеката: ако су раније 

коришћена средства буџета, да ли су 

испуњене уговорне обавезе. 
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Р.Бр. КРИТЕРИЈУМ ОПИС Број поена 

1. Законитост и ефикасност 

коришћења средстава 

Утврђује се провером да ли су 

раније коришћена буџетска 

средства Општине за 

финансирање активности 

организације и ако јесу,  да ли 

су том приликом испуњене 

уговорне обавезе . 

0-5 

2. Одрживост ранијих програма и 

пројеката (Остварени резултати 

удружења претходних година) 

Реализација пројеката у 

претходном периоду са листом 

реализованих пројеката на 

републичком и међународном 

нивоу. 

0-5 

3. Капацитет носиоца пројекта, 

предложене квалификације и 

референце пројектног тима у 

односу на предложене циљеве, 

резултате и активности пројекта  

Да ли подносилац пријаве и 

партнери имају довољно 

техничког знања, 

професионалних капацитета, 

стручност и искуство у вођењу 

и реализацији пројекта 

укључујући особље, опрему и 

сл. 

0-10 

4. Релевантност програма или 

пројекта за остваривање јавног 

интереса дефинисаног конкурсом 

Усклађеност пројекта/програма 

са захтевима јавног конкурса, 

односно колико квалитет 

пројектне идеје доприноси 

реализацији предмета конкурса, 

побољшању квалитета живота 

грађана и целовитом решавању 

одређеног питања. 

0-20 

5. Носилац пројекта је обезбедио 

одговарајуће партнерство 

Проценат (од тражених 

средстава ЈЛС)средства која 

обезбеђују други донатори, 

партнери, сопствено учешће 

0-5 

6. Усклађеност планираних 

активности с циљевима, 

очекиваним резултатима и 

циљном групом 

На који начин су активности 

повезане са резултатима и 

циљевима пројекта/програма, 

циљним групама и крајњим 

корисницима 

0-10 
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7. Остваривост планираних 

резултата и мерљивост 

показатеља успеха 

Да ли су планирани резултати 

реални и оствариви, објективно 

мерљиви 

0-10 

8. Развојна, институционална и 

финансијска одрживост пројекта 

Да ли је пројекат / програм 

одржив, на који начин 

0-10 

9. Економска оправданост предлога 

буџета у односу на циљ и 

пројектне активности 

Веза резултата, активности и 

планираних трошкова 

0-20 

10. Видљивост пројекта Промоција, односно 

публицитет, који се огледа у 

начину информисања циљне 

групе и шире јавности о 

програму или пројекту  

0-5 

Максимални – укупни резултат: 100 

 Приликом вредновања програма/пројеката Конкурсна комисија ће узети у обзир да ли је са 

удружењем у претходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења буџетских средстава. 
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Члан 16. 

Конкурсна комисија разматра пријаве и 

у складу са условима Конкурса, утврђује листу 

вредновања и рангирања пријављених 

програма/пројеката у року који не може бити 

дужи од 60 дана од дана истека рока за 

подношење пријаве. 

Листу вредновања и рангирања 

пријављених програма/пројеката Конкурсна 

комисија објављује на огласној табли општине 

Трстеник, званичној интернет страни општине 

Трстеник и Порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању предлога листе вредновања и 

рангирања пријављених програма/пројеката, у 

року од три дана од дана објављивања листе. 

На листу вредновања и рангирања 

пријављених програма/ пројеката учесници 

конкурса имају право приговора Конкурсној 

комисији у року од осам дана од дана њеног 

објављивања. 

Конкурсна комисија је дужна да 

размотри поднете приговоре на листу 

пријављених програма/пројеката као и да донесе  

Одлуку о приговору, која мора бити 

образложена,  у року од 15 дана од дана његовог 

пријема. Право приговора не задржава 

извршење Одлуке о избору програма/пројеката 

за доделу бесповратних средстава.  

    Пре достављања предлога Одлуке о 

избору програма/пројеката којима се из буџета 

општине Трстеник додељују средства за 

подстицање програма / пројеката или 

недостајућег дела средстава за финансирање 

програма/пројеката од јавног интереса, 

Конкурсна комисија може удружењу 

предложити да изврши одређене измене у 

програму или пројекту у погледу активности и 

трошкова њихове реализације. 

    О спроведеном поступку Конкурсна 

комисија води записник и сачињава Предлог 

Одлуке о избору програма/пројеката којима се 

из буџета општине Трстеник додељују средства 

за подстицање програма / пројеката или 

недостајућег дела средстава за финансирање 

програма/пројеката од јавног интереса и исте 

достављају председнику општине Трстеник на 

усвајање. 

    Председник општине Трстеник доноси  

Решење о избору програма/пројеката којима се 

из буџета општине Трстеник додељују средства 

за подстицање програма / пројеката или 

недостајућег дела средстава за финансирање 

програма/пројеката од јавног интереса у року од 

30 дана од дана истека рока за подношење 

приговора. 

Решење о о избору програма/пројеката 

којима се из буџета општине Трстеник додељују 

средства за подстицање програма / пројеката 

или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма/пројеката од јавног интереса, 

Конкурсна комисија објављује на огласној табли 

општине Трстеник, званичној интернет страни 

општине Трстеник и Порталу е-Управа. 

Члан 17. 

На основу Решења из члана 16. овог 

Правилника,  председник општине Трстеник 

закључује Уговоре са будућим корисницима 

средстава. 

Средства која се, у складу са овим 

Правилником, одобре за реализацију 

програма/пројеката од јавног интереса јесу 

наменска средства и могу се користити 

искључиво за реализацију конкретног програма/ 

пројекта и у складу са Уговором који се 

закључује између надлежног органа и 

удружења. 

Пренос средстава из става 2. овог члана 

врши се у складу са прописима којима се 

уређује пренос средстава и отварање рачуна 
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корисника јавних средстава (Правилник о 

условима и начину за отварање и укидање под-

рачуна консолидованог рачуна трезора код 

Управе за трезор „Службени гласник РС“, бр. 

113/13, 8/14, и 24/16). 

 Уговором се уређују  међусобна права, 

обавезе и одговорности  уговорних страна, а 

посебно: утврђен предмет програма/пројекта, 

рок у ком се програм реализује, конкретне 

обавезе уговорних страна, износ средстава, 

начин обезбеђења и преноса средстава, 

инструменте обезбеђења за случај ненаменског 

трошења средстава обезбеђених за реализацију 

програма/пројеката или неизвршавања уговорне 

обавезе,  начин решавања спорова, као и друга 

права и обавезе уговорних страна. 

Корисник средстава дужан је да пре 

склапања уговора Конкурсној комисији  достави 

изјаву да средства за реализацију одобрног 

програма/пројекта нису на други начин већ 

обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба 

интереса и интерни акт о антикорупцијској 

политици. 

VI  ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 

Члан 18. 

Председник општине Трстеник доноси 

решење о образовању Комисије за праћење 

реализације програма и пројеката и праћење 

утрошка додељених финансијских средстава  из 

буџета општине Трстеник (у даљем тексту 

Комисија). 

Комисија прати реализацију програма и 

врши контролу његове реализације. 

Корисници средстава – Удружења, 

односно реализатори програма/пројеката дужни 

су да Комисији, у сваком моменту, омогуће 

контролу реализације програма и увид у сву 

потребну документацију. 

Праћење реализације програма 

обухвата: 

- Обавезу удружења да обавештава Комисију о 

реализацији програма/пројекта, у 

роковима одређеним уговором; 

- Прегледање извештаја од стране Комисије; 

- Најављене или ненајављене мониторинг посете 

Комисије; 

- Обавезу удружења да омогући Комисији 

да изврши увид у релевантну документацију 

насталу у току реализације програма/пројекта; 

- Прикупљање информација од корисника 

програма/пројекта; 

Друге активности предвиђене уговором. 

Праћење може обухватити и ревизију 

овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено 

конкурним условима и уговором. 

Удружење односно реализатор 

програма/пројекта је дужно да Комисији 

омогући праћење реализације 

програма/пројекта. 

Члан 19. 

Мониторинг посете: 

Мониторинг посета од стране Комисије 

врши се у сврху оцене квалитета реализације 

програма/пројеката и утврђивања препорука за 

његово даље спровођење.  

Под мониторинг посетом, сматра се: 

посета удружењу, одржавање састанака 

Комисије са овлашћеним представницима 

удружења, присуство одређеним догађајима и 

манифестацијама или другим 

програмским/пројектним активностима које 

удружење спроводи у склопу реализације 

програма/пројекта. 

Мониторинг посета може бити најављена 

или ненајављена. 
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Комисија је дужна да:  

- У складу са расположивим капацитетима, 

спроведе најмање једну најављену или 

ненајављену мониторниг посету за 

краткорочне програме/пројекте чији је 

период реализације од седам до дванаест 

месеци и вишегодишње програме чији је 

период реализације дужи од дванаест 

месеци; 

- У случају да постоје индиције о 

ненаменском трошењу средстава, 

незаконитим радњама или грубом кршењу 

уговорних обавеза затражи повраћај 

пренетих средстава, односно активира 

одговарајући инструмент обезбеђења и даље 

поступа у складу са одредбама уговора и 

законским оквиром; 

- Изради извештај о спроведеној посети на 

терену и исти достави, у писаном облику, 

носиоцу програмских активности у року од 

десет дана од дана спроведене посете. У 

извештају се наводе и препоруке (са 

утврђеним роковима) за носиоца 

програмских активности по којима он треба 

да поступи; 

У поступку израде предлога буџета органа 

јавне управе планира трошкове мониторинг 

посета за програме које спроводе 

организације цивилног друштва. 

 

Носилац програмских/пројектних активности 

је дужан да: 

- Комисији омогући приступ 

просторијама у којима се реализује програм; 

- Комисији стави на располагање сву 

тражену документацију којом се доказује 

наменско трошење средстава и 

- поступи по препорукама које је 

Комисија доставила након спроведене 

мониторинг посете. 

Члан 20. 

Извештаји о праћењу реализације 

програма/пројеката 

Носилац програмских/пројектних  

активности је дужан да, на прописаним 

обрасцима и према роковима које је прописао 

надлежни орган у конкурсној документацији и 

уговору, Комисији достави одговарајућу 

документацију у циљу праћења реализације 

програма/пројекта. Ова документација садржи: 

периодичне  и завршне наративне и финансијске 

извештаје о реализацији програма/ пројекта. 

Надлежни орган прегледа и разматра 

извештаје из става 1. овог члана. 

Прегледом  финансијских извештаја, 

Комисија утврђује да ли су буџетска средства 

наменски коришћена и да ли постоји 

рачуноводствена документација која указује на 

наменски утрошак истих. 

Плаћања и издаци који нису у складу са 

уговорним обавезама и/или су без пратеће 

рачуноводствене документације неће бити 

признати, о чему се носилац 

програмских/пројектних активности обавештава 

писаним путем. 

Прегледом наративног извештаја 

Комисија остварује увид и врши процену 

квалитета и успешности програма/пројекта у 

смислу реализације постављених циљева. 

О извршеној процени надлежни орган 

обавештава корисника средстава. 

Удружење на захтев Комисије доставља 

допуну и додатно објашњење навода изнетих у 

извештају у року од осам дана од пријема 

захтева Комисије за доставу допуне 

документације. 

Корисник средстава, у изузетним 

ситуацијама, може да тражи сагласност од 

Комисије ради прерасподеле средстава за 



Страна      217.    Број 3.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК                       28.05.2018.год. 

217 / 235 
 

реализацију планираних активности у оквиру 

одобреног програма/пројекта. 

Захтевом за прерасподелу средстава не 

може се тражити повећање расхода који се 

односе на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може 

извршити тек након добијања писмене 

сагласности или потписивањем анекса уговора 

са даваоцем средстава.. 

Члан 21. 

 Сукоб интереса код корисника 

средстава 

 Удружење ће предузети све потребне 

мере у циљу избегавања сукоба интереса 

приликом коришћења наменских средстава и 

одмах по сазнању обавестити Комисију о свим 

ситуацијама које представљају или би могле 

довести до сукоба интереса, у складу са 

законом. 

 Сукоб интереса постоји у ситуацији у 

којој је непристрасно извршење уговорних 

обавеза било ког лица везаног уговором 

угрожено због прилике да то лице својом 

одлуком или другим активностима учини 

погодност себи или са њим повезаним лицима 

(чланови породице: супружник или ванбрачни 

партнер, дете или родитељ), запосленом, члану 

удружења, а на штету јавног интереса и то у 

случају породичне повезаности, економских 

интереса или другог заједничког интереса са 

тим лицем. 

 Сваки сукоб интереса Комисија посебно 

разматра и може од удружења затражити сва 

потребна обавештења и документацију.  

 У случају утврђеног постојања сукоба 

интереса у спровођењу уговора, Комисија ће 

затражити од удружења да без одлагања, а 

најкасније у року од 30 дана, предузме 

одговарајуће мере. 

 Не сматра се сукобом интереса када 

корисник средстава спроводи програм који је 

усмерен на чланове удружења као кориснике 

програма који припадају социјално осетљивим 

групама или особама са инвалидитетом. 

Члан 22. 

Рокови за достављање извештаја 

 

Носилац програмских / пројектних 

активности доставља периодичне наративне и 

финансијске извештаје (за краткорочне 

програме/ пројекте у трајању од седам до 12 

месеци и за дугорочне програме/ пројекте у 

трајању дужем од 12 месеци) Комисији у року 

од 15 дана од дана истека извештајног периода 

прописаног уговором, односно у роковима 

предвиђеним уговором.  

Носилац програмских/пројектних 

активности доставља завршни наративни и 

финансијски извештај Комисији у року од 30 

дана од дана истека извештајног периода који је 

прописан уговором. 

Уколико носилац 

програмских/пројектних активности не достави 

Комисији завршне наративне и финансијске 

извештаје у року одређеном за њихово 

подношење, надлежни орган ће затражити 

повраћај пренетих средстава, односно 

активираће одговарајући инструмент 

обезбеђења. 

Носилац програмских активности 

доставља извештај о одрживости програма и 

његовим ефектима Комисији најкасније 15 дана 

по истеку периода од шест месеци од 

реализације програма. 

Члан 23. 

Поступање у случају неправилности, 

раскид уговора и повраћај средстава 
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Комисија обавештава корисника 

средстава да ће покренути поступак за раскид 

уговора и повраћај средстава са припадајућом 

каматом уколико су неправилности такве 

природе да онемогућавају Комисију да утврди 

да су додељена средства наменски коришћена, 

односно ако утврди ненаменски утрошак 

средстава. 

Ако се приликом праћења реализације 

програма утврди ненаменско трошење средстава 

надлежни орган дужан је да раскине уговор, 

захтева повраћај пренетих средстава, односно да 

активира инструменте обезбеђења, а удружење 

је дужно да средства врати са законском 

каматом. 

У случају да утврди ненаменско трошење 

средстава Комисија може применити следеће 

мере: 

1. Обуставу даљег плаћања, у случају да 

се исплата врши у више транши; 

2. Једнострани раскид уговора или 

писмени споразум уговорних страна о раскиду 

уговора; 

3. Да захтева повраћај пренетих 

средстава, односно да активира 

инструмент обезбеђења, при чему је 

носилац програмских активности дужан 

да средства врати са припадајућом 

обрачунатом каматом; 

4. Искључење из учешћа у наредним 

конкурсима најдуже на период од две године и 

5. Да покрене одговарајући поступак пред 

надлежним судом у складу са законом. 

Члан 24. 

Извештај Комисије 

Комисија изрaђује извeштaj о 

реализованој финансијској подршци 

програмима/пројектима удружења из буџетских 

средстава у претходној календарској години. 

 Извeштaj из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет страници 

општине Трстеник и на порталу е‒Управа. 

 Комисија може спровести анализу 

успешности, квалитета и степена остварености 

циљева програма за која су додељена средства 

на конкурсу за доделу средстава, уколико оцени 

да би то довело до унапређења стања у 

одређеној области у којој се корисницима 

додељују финансијска средства. 

Члан 25. 

Објављивање 

Подаци и акти које Конкурсна комисија и 

Комисја за извештавање, у складу са овим 

Правилником, објављују на  званичној интернет 

страници општине Трстеник и порталу 

е‒Управa, морају објавити и на огласној табли 

општине Трстеник. 

Члан 26. 

Чување документације 

Надлежни орган (Конкурсна комисија/ 

Комисија за извештавање) и носилац 

програмских активности имају обавезу да чувају 

пројектну документацију и релевантну 

рачуноводствену документацију у складу са 

важећим прописима. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 

Даном ступања на снагу овог 

правилника,  престаје да важи правилник о 

критеријумима и поступку доделе средстава из 

буџета општине Трстеник за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката од јавног 

интереса која реализују удружења грађана и 
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организације цивилног друштва (Сл.лист 

општине Трстеник, број 1а/2014). 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Александар Ћирић,дипл.правник  

 

       На основу члана 38. став 5. Закона о 

удружењима ("Сл. гласник РС" бр. 51/09 и 

99/11), Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 

16/18 ), члана 46. Закона о локалној самоуправи 

( „Сл. Гласник РС“ бр. 129/07 и 3/2014-др.закон) 

и члана 61. Статута општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 5/10, 

6/12, 1/13 и 5/13), Општинско веће општине 

Трстеник на седници одржаној дана  13.04.2018. 

године доноси 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ 

ОДОБРАВАЊА, ФИНАНСИРАЊА И 

СУФИНАНСИРАЊА  ПРОГРАМА И 

ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

КОЈА РЕАЛИЗУЈУ 

УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником прописују се 

мерила, критеријуми, услови, обим, начин, 

поступак , као и поступак враћања  средстава за 

финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката који су од јавног интереса, која 

реализују Удружења из области привреде на 

територији Општине Трстеник, а која се 

финансирају или суфинансирају из буџета 

општине Трстеник (у даљем тексту: Општина). 

Члан 2. 

 Програм  из става 1. овог члана нарочито 

садржи: област у којој се програм реализује, 

територију на којој би се програм реализовао, 

време и дужину трајања програма, циљ, врсту и 

обим активности које би се вршиле у току 

реализације програма и укупан број лица који је 

потребан за извођење програма. 

Програм чија реализација траје најдуже 

годину дана у формалном смислу може бити 

означен и називом пројекат. 

 Под Програмом у смислу овог 

Правилника подразумева се група активности 

које се одвијају у дужем временском периоду уз 

могуће понављање, како би се реализовала нека 

стратегија или би се дошло до унапређења 

одређене области привреде.  

      Под пројектом у смислу овог 

Правилника подразумева се низ једниствених 

активности у краћем временском интервалу или 

активности које су једнократног карактера уз 

коришћење финансијских, људских и других 

ресурса , како би се постигао унапред 

дефинисан циљ у некој области привреде.  

Члан 3. 

     Висина средстава за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката из члана 2. 

овог Правилника опредељује се Одлуком о 

буџету Општине Трстеник за сваку буџетску 

годину (дотације невладиним организацијама, 

економска класификација 481). 
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Члан 4. 

     Финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката Удружења у области 

привреде (у даљем тексту: Програми/Пројекти) 

врше се на основу јавног конкурса.  

Члан 5. 

         Програми и Пројекти које предлажу и 

реализују Удружења из области привреде, а која 

су од значаја за општину Трстеник, имају за 

циљ:  

- унапређење пословног амбијента на 

територији Општине; 

- афирмацију и развој капацитета 

привредних потенцијала Општине; 

- привлачење нових инвестиција; 

- очување постојећих привредних 

капацитета и радних места; 

- проширење делатности и повећање 

капацитета привредних субјеката; 

- увођење нових технологија 

савремене технолошке опреме и 

метода управљања; 

- отварање нових радних места и 

смањивање броја незапослених; 

- подршку микро, малим и средњим 

предузећима, посебно у почетној 

фази обављања послом; 

- организован наступ на домаћим 

,међународним привредним и 

другим јавним манифестацијама; 

- подршку женском предузетништву. 

 

II ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

   Програми и Пројекти којима се 

остварују потребе и интереси физичких и 

правних лица у области привреде на територији 

општине Трстнеик, могу бити одобрени уколико 

испуњавају услове и критеријуме у погледу: 

1. подносиоца предлога Програма и 

пројеката 

2. форме садржине и квалитета 

Програма и Пројеката 

3. услова финансирања Програма и 

Пројеката 

 

Члан 7. 

   Подносилац предлога Програма или 

Пројекта може бити Удружење/Организација у 

области привреде које има седиште на 

територији Општине Трстеник и испуњава 

следеће опште услове: 

1. да је регистровано у складу са 

Законом о удружењима; 

2. да је регистровано на територији 

општине Трстеник; 

3. које пројекат реализује на 

територији општине Трстеник или 

ван територије општине, а да при 

том представља општину Трстеник; 

4. да послује на недобитној основи, ако 

законом није другачије одређено; 

5. да су му циљеви оснивања утврђени 

оснивачким актом и Статутом у 

складу са циљевима утврђеним 

чланом 5. овог Правилника ; 

6. да је директно одговорно за 

припрему и реализацију програма и  

пројеката које предлаже; 

7. да је са успехом реализовало раније 

одобрене програме и пројекте за које 

је добијало средства из буџета 

Општине; 

8. које је поднело годишњи извештај за 

претходну буџетску годину у сладу 

са уговором о реализовању 

пројекта/програма и ако су 

остварени очекивани резултати 

реализације пројекта/програма, 

односно удружење које је поднело 

годишњи финансијски извештај 

Агенцији за привредне регистре; 

9. које није у поступку ликвидације, 

стечајном поступку или под 

привременом забраном обављања 

делатности; 

10. које у поседње две године 

правоснажном одлуком није 
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кажњавано за прекршај или 

привредни преступ у вези са 

његовом делатношћу; 

11. које није у блокади рачуна, нема 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног 

осигурања. 

Овај Правилник се не примењује на 

финансирање, односно суфинансирање 

програма које је 

 уређено посебним законом и прописима 

донетим на основу тог закона 

Члан 8. 

    Услови у погледу квалитета, односно 

форме и садржине, очекиваних ефеката и начина 

реализације предлога програма и пројеката јесу: 

1. да је предлог у складу са законом, 

усвојеним стратешким и планским 

документима у области привреде на 

нивоу Републике Србије и општине 

Трстеник; 

2. да је у складу са условима, 

критеријумима и циљевима 

наведеним у јавном позиву;   

3. да се, по правилу, реализују на 

територији општине Трстеник , или 

да је од значајног интереса за 

кориснике са територије општине 

Трстеник; 

4. да не постоји никаква сумња у 

могућност реализације; 

5. да предвиђа ангажовање 

одговарајућег броја учесника, као 

потребе финансијске и техничке 

ресурсе за реализацију; 

6. да ће се реализовати у години за коју 

је програм/пројекат одобрен; 

7. да се не може у довољној мери 

реализовати без финансијске помоћи 

из буџета општине Трстеник 

(програм/пројекат уопште не може 

да започне или да оконча ) и да би 

давање финансијске помоћи било 

оправдано и према основу и према 

висини (супсидијарност); 

8. да је, по правилу, обезбеђено 

најмање 10% од укупних трошкова 

програма и пројеката из сопстевних 

средстава или неког другог извора;  

9. да је, по правилу, предвиђено фазно 

финансирање програма и пројеката 

(у ратама)  

 

 

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ 

КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ 

Члан 9. 

   Општинско веће на предлог Одсека за 

привреду и одрживи развој расписује јавни 

позив за подношење предлога програма и 

пројеката и образује Комисију која спроводи 

јавни конкурс, врши оцену предлога програма и 

пројеката и утврђује предлог програма и 

пројеката из области привреде за доделу 

средстава из буџета општине Трстеник.  

Решењем о образовању Конкурсне 

комисије утврђују се: број чланова Комисије, 

основни подаци о члановима Комисије (име и 

презиме, назив радног места и назив 

институције у којој је члан комисије запослен), 

основни задаци  и друга питања од значаја за 

рад Комисије. У Конкурсну комисију могу бити 

именована и лица представници стручне 

јавности. 

Комисија у свом саставу има 

председника и четири члана. 

Чланови Конкурсне комисије дужни су 

да потпишу изјаву да немају приватни интерес у 

вези са радом и одлучивањем комисије, односно 

спровођењем конкурса. (Изјава о одсуству 

сукоба интереса). 

Именовано лице не може предузимати 

радње у својству члана Конкурсне комисије пре 

него што потпише Изјаву о одсуству сукоба 

интереса. У случају сазнања да се налази у 

сукобу интереса, члан Конкурсне комисије је 

дужан да о томе одмах обавести остале чланове 
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Конкурсне комисије и да се изузме из даљег 

рада Конкурсне комисије. О решавању сукоба 

интереса надлежни орган одлучује у сваком 

случају посебно, а када утврди сукоб интереса, 

именоваће у Конкурсну комисију новог члана 

као замену. Ближа садржина Изјаве о одсуству 

сукоба интереса и ближи поступак у ком се води 

рачуна о одсуству сукоба интереса уређује се 

интерним актом надлежног органа. 

Сукоб интереса постоји ако члан 

комисије или чланови његове породице (брачни 

или ванбрачни друг, дете или родитељ), 

запослени или члан органа удружења које 

учествује на конкурсу или било ког другог 

удружења на било који начин са тим 

удружењем, или у односу на та удружења има 

било који материјални или нематеријални 

интерес, супротан јавном интересу и то у 

случајевима породичне повезаности, 

економских интереса или другог заједничког 

интереса. 

Чланови Комисије не добијају накнаду 

за свој рад. 

Члан 10. 

Основни задаци Конкурсне комисије су: 

- Припрема конкурсне документације 

(јавни позив, образац пријаве, образац за 

писање предлога програма/ пројекта, 

образац буџета програма/пројекта и 

друго ) у складу са Уредбом о 

средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног 

интереса које реализују удружења („Сл. 

гласник РС“ број 16/18) у року од 5 дана 

од дана доношења Решења о образовању 

Конкурсне комисије; 

- Оглашавање јавног конкурса и 

пратеће документације  на огласној 

табли општине Трстеник, званичној 

интернет страни општине Трстеник, 

Порталу е-Управа; 

- Утврђивање листе вредновања и 

рангирања пријављених 

програма/пројеката најкасније 60 дана 

од дана истека рока за подношење 

пријава на коју учесници конкурса имају 

право приговора у року од осам дана од 

дана њеног објављивања; 

- Разматрање приговора на листу 

вредновања и рангирања и Одлука о 

приговору коју Конкурсна комисија 

доноси у року од 15 дана од дана 

његовог пријема. Право приговора не 

задржава извршење Одлуке о избору 

програма/пројеката за доделу 

бесповратних средстава из буџета 

општине Трстеник; 

- Објављивање Решења о избору 

програма/пројеката којима ће се 

доделити бесповратна средства на: 

Огласној табли општине Трстеник, 

званичној интернет страни општине 

Трстеник, Порталу е-Управа; 

- Израда предлога Уговора о 

финансирању/суфинансирању 

пројеката/програма од јавног интереса 

која реализују удружења грађана, а која 

се финансирају из буџета општине 

Трстеник. 
 

Конкурсна комисија је независна у свом 

раду, али је дужна да на захтев Општинског већа 

општине Трстеник поднесе записнике и 

извештај о  раду . 

Стручне  и  административно - техничке 

послове за спровођење овог Правилника као и за 

рад Комисије, обавља надлежна организациона 

јединица Општинске управе општине Трстеник. 

Техничку и административну помоћ 

Комисији пружа лице запослено у Одсеку за 

привреду и одрживи развој у својству секретара 

Комисије без права одлучивања.  

О раду Комисије воде се записници.  

Комисија преузима поднете предлоге 

програма и пројеката , врши њихову оцену и 
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доставља Општинском већу предлог за 

одобавање програма и пројеката.  

Комисија има право и могућност да за 

предлоге програма и пројекта код којих постоји 

потреба за додатним информацијама или 

интервенцијама тражи додатно објашњење од 

подносилаца предлога, односно носиоца 

програма и пројекта.  

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 11. 

Додела дредстава за Финансирање и 

суфинансирање програма/пројеката који су од 

јавног интереса, а која реализују удружења из 

области привреде врши се на основу Јавног 

конкурса који расписује Општинско веће 

општине Трстеник и оглашава на званичној 

интернет страни општине Трстеник, Порталу е-

Управа и огласној табли .  Јавни конкурс се 

расписује најмање једном годишње у складу са 

Одлуком о буџету за текућу годину. 

Члан 12. 

Годишњи план расписивања јавних 

конкурса надлежни орган објављује најкасније 

до 31. jануара на званичној интернет страници 

општине Трстеник и доставља Канцеларији за 

сарадњу са цивилним друштвом (у даљем 

тексту: Канцеларија). 

Годишњи план јавних конкурса садржи 

податке о даваоцу средстава, области, називу и 

планираном периоду расписивања јавног 

конкурса (у даљем тексту: конкурс) и друге 

релевантне податке у зависности од врсте 

конкурса. 

Канцеларија израђује и на својој 

интернет страници објављује календар јавних 

конкурса свих надлежних органа. 

Члан 13. 

   Текст јавног конкурса обавезно садржи: 

- Релевантни правни основ за 

објављивање конкурса; 

- Предмет јавног позива; 

- Критеријуме које удружење – 

предлагач пројекта/програма треба да 

испуни (ко може бити учесник 

конкурса); 

- Износ средстава планиран за 

финансирање/суфинансирање посебних 

програма/пројеката удружења; 

- Мерила и критеријуме чијом применом 

се врши вредновање пријављених 

програма/пројеката са јасним системом 

за вредновање сваког критеријума; 

- Обавезну конкурсну документацију 

коју треба приложити; 

- Начин пријављивања на конкурс; 

- Рокове за подношење пријава на јавни 

конкурс са адресом; 

- Начин одлучивања о додели средстава 

удружењима и рокове за одлучивање; 

- Напомену да се непотпуне и 

неблаговремене пријаве неће узети у 

разматрање; 

- Друге одредбе од важности за 

реализацију конкурса. 

-  

Члан 14. 

Удружења-учесници конкурса подносе 

пријаву Конкурсној комисији.  Пријава 

подразумева подношење конкурсне 

документације у року који је утврђен јавним 

конкурсом . Пријава се подноси у року који не 

може бити краћи од 15 дана од дана 

објављивања јавног позива. 

Конкурсна документација садржи: 

- Образац за пријаву на конкурс; 

- Попуњен образац предлога 

програма/пројекта; 

- Попуњен образац буџета 

програма/пројекта; 

- Уверење (потврду, извод) да је 

удружење уписано у регистар надлежног 

органа – Агенције за привредне 

регистре; 
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- Оверену фотокопију извода из статута 

удружења из којег се види да се циљеви 

удружења остварују у области у којој се 

програм/пројекат реализује; 

- Доказ о ликвидности удружења, односно 

финансијски извештај о завршном 

рачуну за претходну годину (биланс 

стања и биланс успеха са доказом да је 

извештај поднет Агенцији за привредне 

регистре – печат АПР или копија 

потврде о пријему од поште); 

- Доказ да текући рачун подносиоца 

пријаве није блокиран. 

Надлежни орган по службеној дужности 

утврђује да ли је удружење уписано у регистар 

надлежног органа и да ли се, према статутарним 

одредбама, циљеви удружења остварују у 

области у којој се програм реализује. 

Члан 15. 

Подносиоци пријава предлоге 

програма/пројеката попуњавају на српском 

језику, ћириличним писмом. Пријава написана 

руком неће се се сматрати важећом.  

   Попуњени, оверени и одштампани 

образац предлога пројекта у три примерка (један 

оригинал и две копије) и пратећа документација 

доставља се Комисији, у затвореној коверти са 

назнаком: „Пријава на конкурс за 

финансирање или суфинансирање програма 

и пројеката Удружења из области привреде 

на територији Општине Трстеник -не 

отварати“. 

  За сваки програм, односно пројекат, 

подноси се посебна пријава. 

Члан 16. 

    Комплетна конкурсна документација се 

доставља у затвореној коверти. 

    Пријаве доставити поштом на адресу 

Општина Трстеник - Одсек за привреду и 

одрживи развој, Канцеларија за ЛЕР, ул. 

Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, или 

лично на писарници у згради општине Трстеник 

(шалтер бр. 4, у услужном центру). 

    Благовременом доставом сматра се 

препоручена пошиљка предата пошти 

најкасније до истека последњег дана утврђеног 

рока за предају конкурсне документације (печат 

поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве 

послате на било који други начин (нпр. факсом 

или електронском поштом) неће бити узете у 

разматрање. Непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће бити узете у разматрање. 

Пријава се подноси у року који не може 

бити краћи од 15 дана од дана објављивања 

јавног позива. 
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 V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДЛОГА, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

Члан 17. 

 Поднети предлог програма и пројеката бодује се на основу листе за оцењивање које садржи 

следеће критеријуме:  

 

Р.бр. КРИТЕРИЈУМ ОПИС Број поена 

1. Законитост и ефикасност коришћења 

средстава  

Огледа се у провери да ли су раније 

коришћена буџетска средства за 

финансирање активности организације 

и ако јесу, да ли су испуњене уговорне 

обавезе 

0-5 

2. Одрживост ранијих програма и пројеката 

 

Остварени резултати удружења 

претходних година, реализација 

пројеката у претходном периоду са 

листом реализованих пројеката на 

републичком и међународном нивоу. 

0-5 

3. Капацитет носиоца пројекта, предложене 

квалификације и референце пројектног 

тима усклађене са предложеним циљевима, 

резултатима и активностима пројеката 

Да ли подносилац пријаве и партнери 

имају довољно техничког знања, 

професионалних капацитета, стручност 

и искуство у вођењу и реализацији 

пројекта укључујући особље, опрему и 

сл. 

0-20 

4. Носилац пројекта има обезбеђено 

адекватно партнерство 

Проценат (од тражених средстава 

ЈЛС)средства која обезбеђују други 

донатори, партнери, сопствено учешће 

0-5 

5. Релевантност програма или пројекта за 

остваривање јавног интереса дефинисаног 

конкурсом 

Усклађеност пројекта/програма са 

захтевима јавног конкурса, односно 

колико квалитет пројектне идеје 

доприноси реализацији предмета 

конкурса, побољшању квалитета 

живота грађана и целовитом решавању 

одређеног питања. 

0-5 

6. Усклађеност планираних активности с 

циљевима, очекиваним резултатима и 

циљном групом 

На који начин су активности повезане 

са резултатима и циљевима 

пројекта/програма, циљним групама и 

крајњим корисницима 

0-10 

7. Разређеност и изводљивост плана 

реализације програма или пројеката 

 0-10 
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8. Остваривост планираних резултата и 

мерљивост индикатора 

Да ли су планирани резултати реални и 

оствариви, објективно мерљиви 

0-10 

9. Развојна, институционална и финансијска 

одрживост пројекта 

Да ли је пројекат / програм одржив, на 

који начин 

0-5 

10. Значај промене која се очекује након 

примене пројекта  

 0-5 

11. Економска оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности 

Веза резултата, активности и 

планираних трошкова 

0-10 

12. Прецизно и детаљно приказан наративни 

буџет пројекта  

Објашњава усклађеност предвиђеног 

трошка са пројектним активностима 

0-5 

13. Видљивост пројекта Промоција, односно публицитет, који се 

огледа у начину информисања циљне 

групе и шире јавности о програму или 

пројекту  

0-5 

Максимални – укупни резултат: 100 

Максималан број поена је 100, минималан број поена као услов за одобрење средстава за 

реализацију предложених активности је 60. 

Приликом вредновања програма/пројеката Конкурсна комисија ће узети у обзир да ли је са 

удружењем у претходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења буџетских средстава. 
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VI ПОСТУПАК ЗА ОЦЕНУ ПРЕДЛОГА, 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

Члан 18. 

Поступак избора, односно  

бодоодобрење програма и пројеката који су 

примљени у предвиђеном року врши се у две 

фазе 

У првој фази Комисија образована од 

стране Општинског већа врши 

административну проверу и оцену 

испуњености услова прописаних у овом 

Правилнику. 

 Предлог програма или пројекта у 

првој фази неће бити одобрен у следећим 

случајевима:  

- предлог је примљен по истеку 

рока за подношење програма; 

- предлог је не комплентан или 

није у складу са формалним 

условима из овог Правилника; 

- подносилац предлога не испуњава 

прописане услове;  

- предложен програм или пројекат 

није адекватан, јер предложене 

активности излазе из потреба и 

интереса физичких и правних 

лица из области привреде; 

- програм по свом периоду трајања 

прелази максимално дозвољен 

временски период (текућа 

буџетска година)  

- тражена средства су већа од 

максималног дозвољеног износа 

по програму , односно пројекту 

- уколико програм или пројекат 

није одбијен у првој фази 

надлежна комисија приступа 

другој фази оцене у којој се врши 

процена квалитета предлога 

програма и пројеката у скалду са 

критеријумима овог Правилника.  

 

Члан 19. 

Уколико је предложени програм-

пројекат од стране комисије позитивно 

оцењен у обе фазе, доноси се коначна одлука 

о одобравању или одбијању програма и 

висина средстава за реализацију истог. 

Надлежна комисија сачињава коначан 

извештај са предлогом програма или 

пројеката које треба финансирати и износу 

средстава које треба одобрити и упућује га 

Општинском већу на одлучивање. 

На основу предлога комисије, 

Општинско веће доноси одлуку о 

одобравању средстава.  

 

VII ДЕФИНИСАЊЕ ВРЕМЕНСКИХ 

РОКОВА 

Члан 20. 

Конкурсна комисија разматра пријаве 

и у складу са условима Конкурса, утврђује 

листу вредновања и рангирања пријављених 

програма/пројеката у року који не може бити 

дужи од 60 дана од дана истека рока за 

подношење пријаве. 

Листу вредновања и рангирања 

пријављених програма/пројеката Конкурсна 

комисија објављује на огласној табли 

општине Трстеник, званичној интернет 

страни општине Трстеник и Порталу е-

Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију 

по утврђивању предлога листе вредновања и 

рангирања пријављених програма/пројеката, 

у року од три дана од дана објављивања 

листе. 
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На листу вредновања и рангирања 

пријављених програма/ пројеката учесници 

конкурса имају право приговора Конкурсној 

комисији у року од осам дана од дана њеног 

објављивања. 

Конкурсна комисија је дужна да 

размотри поднете приговоре на листу 

пријављених програма/пројеката као и да 

донесе  Одлуку о приговору, која мора бити 

образложена,  у року од 15 дана од дана 

његовог пријема. Право приговора не 

задржава извршење Одлуке о избору 

програма/пројеката за доделу бесповратних 

средстава.  

    Пре достављања предлога Одлуке о 

избору програма/пројеката којима се из 

буџета општине Трстеник додељују средства 

за подстицање програма / пројеката или 

недостајућег дела средстава за финансирање 

програма/пројеката од јавног интереса, 

Конкурсна комисија може удружењу 

предложити да изврши одређене измене у 

програму или пројекту у погледу активности 

и трошкова њихове реализације. 

    О спроведеном поступку Конкурсна 

комисија води записник и сачињава Предлог 

Одлуке о избору програма/пројеката којима 

се из буџета општине Трстеник додељују 

средства за подстицање програма / пројеката 

или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма/пројеката од јавног 

интереса и исте достављају општинском већу 

општине Трстеник на усвајање. 

    Општинско веће општине Трстеник 

доноси  Одлуку о избору програма/пројеката 

којима се из буџета општине Трстеник 

додељују средства за подстицање програма / 

пројеката или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма/пројеката од јавног 

интереса у области привреде  у року од 30 

дана од дана истека рока за подношење 

приговора. 

Одлуку о избору програма/пројеката 

којима се из буџета општине Трстеник 

додељују средства за подстицање програма / 

пројеката или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма/пројеката од јавног 

интереса из области привреде, Конкурсна 

комисија објављује на огласној табли 

општине Трстеник, званичној интернет 

страни општине Трстеник и Порталу е-

Управа. 

Члан 21. 

На основу Одлуке из члана 20. овог 

Правилника,  председник општине Трстеник 

закључује Уговоре са будућим корисницима 

средстава. 

Средства која се, у складу са овим 

Правилником, одобре за реализацију 

програма/пројеката од јавног интереса јесу 

наменска средства и могу се користити 

искључиво за реализацију конкретног 

програма/ пројекта и у складу са Уговором 

који се закључује између надлежног органа и 

удружења. 

Пренос средстава из става 2. овог 

члана врши се у складу са прописима којима 

се уређује пренос средстава и отварање 

рачуна корисника јавних средстава 

(Правилник о условима и начину за отварање 

и укидање под-рачуна консолидованог 

рачуна трезора код Управе за трезор 

„Службени гласник РС“, бр. 113/13, 8/14, и 

24/16). 

 Уговором се уређују  међусобна 

права, обавезе и одговорности  уговорних 

страна, а посебно: утврђен предмет 

програма/пројекта, рок у ком се програм 

реализује, конкретне обавезе уговорних 

страна, износ средстава, начин обезбеђења и 

преноса средстава, инструменте обезбеђења 
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за случај ненаменског трошења средстава 

обезбеђених за реализацију 

програма/пројеката или неизвршавања 

уговорне обавезе,  начин решавања спорова, 

као и друга права и обавезе уговорних 

страна. 

Корисник средстава дужан је да пре 

склапања уговора Конкурсној комисији  

достави изјаву да средства за реализацију 

одобрног програма/пројекта нису на други 

начин већ обезбеђена, као и изјаву о 

непостојању сукоба интереса и интерни акт о 

антикорупцијској политици. 

VIII ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 

Члан 22. 

Општиснко веће општине Трстеник 

доноси решење о образовању Комисије за 

праћење реализације програма и пројеката и 

праћење утрошка додељених финансијских 

средстава  из буџета општине Трстеник (у 

даљем тексту Комисија). 

Комисија прати реализацију програма 

и врши контролу његове реализације. 

Корисници средстава – Удружења, 

односно реализатори програма/пројеката 

дужни су да Комисији, у сваком моменту, 

омогуће контролу реализације програма и 

увид у сву потребну документацију. 

Праћење реализације програма 

обухвата: 

- Обавезу удружења да 

обавештава Комисију о 

реализацији 

програма/пројекта, у 

роковима одређеним 

уговором; 

- Прегледање извештаја од 

стране Комисије; 

- Најављене или 

ненајављене мониторинг 

посете Комисије; 

- Обавезу удружења да 

омогући Комисији да 

изврши увид у релевантну 

документацију насталу у 

току реализације 

програма/пројекта; 

- Прикупљање информација 

од корисника 

програма/пројекта; 

- Друге активности 

предвиђене уговором. 

Праћење може обухватити и ревизију 

овлашћеног ревизора, уколико је то 

предвиђено конкурним условима и уговором. 

Удружење односно реализатор 

програма/пројекта је дужно да Комисији 

омогући праћење реализације 

програма/пројекта. 

Члан 23. 

Мониторинг посете: 

Мониторинг посета од стране 

Комисије врши се у сврху оцене квалитета 

реализације програма/пројеката и 

утврђивања препорука за његово даље 

спровођење.  

Под мониторинг посетом, сматра се: 

посета удружењу, одржавање састанака 

Комисије са овлашћеним представницима 

удружења, присуство одређеним догађајима 

и манифестацијама или другим 

програмским/пројектним активностима које 

удружење спроводи у склопу реализације 

програма/пројекта. 

Мониторинг посета може бити 

најављена или ненајављена. 

Комисија је дужна да:  
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- У складу са расположивим капацитетима, 

спроведе најмање једну најављену или 

ненајављену мониторниг посету за 

краткорочне програме/пројекте чији је 

период реализације од седам до дванаест 

месеци и вишегодишње програме чији је 

период реализације дужи од дванаест месеци; 

-У случају да постоје индиције о 

ненаменском трошењу средстава, 

незаконитим радњама или грубом кршењу 

уговорних обавеза затражи повраћај 

пренетих средстава, односно активира 

одговарајући инструмент обезбеђења и даље 

поступа у складу са одредбама уговора и 

законским оквиром; 

-Изради извештај о спроведеној посети на 

терену и исти достави, у писаном облику, 

носиоцу програмских активности у року од 

десет дана од дана спроведене посете. У 

извештају се наводе и препоруке (са 

утврђеним роковима) за носиоца 

програмских активности по којима он треба 

да поступи; 

-У поступку израде предлога буџета органа 

јавне управе планира трошкове мониторинг 

посета за програме које спроводе 

организације цивилног друштва. 

 Носилацпрограмских/пројектних активности 

је дужан да: 

-Комисији омогући приступ просторијама у 

којима се реализује програм; 

- Комисији стави на располагање сву тражену 

документацију којом се доказује наменско 

трошење средстава и 

-поступи по препорукама које је Комисија 

доставила након спроведене мониторинг 

посете. 

Члан 24. 

Извештаји о праћењу реализације 

програма/пројеката 

Носилац програмских/пројектних  

активности је дужан да, на прописаним 

обрасцима и према роковима које је прописао 

надлежни орган у конкурсној документацији 

и уговору, Комисији и Општинском већу 

општине Трстеник достави одговарајућу 

документацију у циљу праћења реализације 

програма/пројекта. Ова документација 

садржи: периодичне  и завршне наративне и 

финансијске извештаје о реализацији 

програма/ пројекта. 

Надлежни орган прегледа и разматра 

извештаје из става 1. овог члана. 

Прегледом  финансијских извештаја, 

Комисија и Општинско веће општине 

Трстеник утврђују да ли су буџетска средства 

наменски коришћена и да ли постоји 

рачуноводствена документација која указује 

на наменски утрошак истих. 

Плаћања и издаци који нису у складу 

са уговорним обавезама и/или су без пратеће 

рачуноводствене документације неће бити 

признати, о чему се носилац 

програмских/пројектних активности 

обавештава писаним путем. 

Прегледом наративног извештаја 

Комисија и Општинско веће општине 

Трстеник остварују увид и врше процену 

квалитета и успешности програма/пројекта у 

смислу реализације постављених циљева. 

О извршеној процени надлежни орган 

обавештава корисника средстава. 

Удружење на захтев Комисије и 

Општинског веће општине Трстеник 

доставља допуну и додатно објашњење 

навода изнетих у извештају у року од осам 

дана од пријема захтева  за доставу допуне 

документације. 

Корисник средстава, у изузетним 

ситуацијама, може да тражи сагласност од 

Комисије и Општинског већа општине 

Трстеник ради прерасподеле средстава за 

реализацију планираних активности у оквиру 

одобреног програма/пројекта. 
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Захтевом за прерасподелу средстава не 

може се тражити повећање расхода који се 

односе на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може 

извршити тек након добијања писмене 

сагласности или потписивањем анекса 

уговора са даваоцем средстава. 

Члан 25. 

Сукоб интереса код корисника 

средстава 

 Удружење ће предузети све потребне 

мере у циљу избегавања сукоба интереса 

приликом коришћења наменских средстава и 

одмах по сазнању обавестити Комисију о 

свим ситуацијама које представљају или би 

могле довести до сукоба интереса, у складу 

са законом. 

 Сукоб интереса постоји у ситуацији у 

којој је непристрасно извршење уговорних 

обавеза било ког лица везаног уговором 

угрожено због прилике да то лице својом 

одлуком или другим активностима учини 

погодност себи или са њим повезаним 

лицима (чланови породице: супружник или 

ванбрачни партнер, дете или родитељ), 

запосленом, члану удружења, а на штету 

јавног интереса и то у случају породичне 

повезаности, економских интереса или 

другог заједничког интереса са тим лицем. 

 Сваки сукоб интереса Комисија 

посебно разматра и може од удружења 

затражити сва потребна обавештења и 

документацију.  

 У случају утврђеног постојања сукоба 

интереса у спровођењу уговора, Комисија ће 

затражити од удружења да без одлагања, а 

најкасније у року од 30 дана, предузме 

одговарајуће мере. 

 Не сматра се сукобом интереса када 

корисник средстава спроводи програм који је 

усмерен на чланове удружења као кориснике 

програма који припадају социјално 

осетљивим групама или особама са 

инвалидитетом. 

Члан 26. 

Рокови за достављање извештаја 

Носилац програмских / пројектних 

активности доставља периодичне наративне 

и финансијске извештаје (за краткорочне 

програме/ пројекте у трајању од седам до 12 

месеци и за дугорочне програме/ пројекте у 

трајању дужем од 12 месеци) са 

фотокопијама комплетне документације о  

утрошку средстава оверен сопственим 

печатом  Комисији и Општинском већу 

општине Трстеник у року од 15 дана од дана 

истека извештајног периода прописаног 

уговором, односно у роковима предвиђеним 

уговором.  

Носилац програмских/пројектних 

активности доставља завршни наративни и 

финансијски извештај  са фотокопијама 

комплетне документације о  утрошку 

средстава оверен сопственим печатом 

Комисији и Општинском већу општине 

Трстеник у року од 30 дана од дана истека 

извештајног периода који је прописан 

уговором. 

Уколико носилац 

програмских/пројектних активности не 

достави Комисији и Општинском већу 

општине Трстеник завршне наративне и 

финансијске извештаје у року одређеном за 

њихово подношење, надлежни орган ће 

затражити повраћај пренетих средстава, 

односно активираће одговарајући 

инструмент обезбеђења. 
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Носилац програмских активности 

доставља извештај о одрживости програма и 

његовим ефектима Комисији  и Општинском 

већу општине Трстеник најкасније 15 дана по 

истеку периода од шест месеци од 

реализације програма. 

Члан 27. 

Поступање у случају 

неправилности, раскид уговора и повраћај 

средстава 

Комисија обавештава корисника 

средстава да ће покренути поступак за 

раскид уговора и повраћај средстава са 

припадајућом каматом уколико су 

неправилности такве природе да 

онемогућавају Комисију да утврди да су 

додељена средства наменски коришћена, 

односно ако утврди ненаменски утрошак 

средстава. 

Ако се приликом праћења реализације 

програма утврди ненаменско трошење 

средстава надлежни орган дужан је да 

раскине уговор, захтева повраћај пренетих 

средстава, односно да активира инструменте 

обезбеђења, а удружење је дужно да средства 

врати са законском каматом. 

У случају да утврди ненаменско 

трошење средстава Комисија може 

применити следеће мере: 

1. Обуставу даљег плаћања, у случају 

да се исплата врши у више транши; 

2. Једнострани раскид уговора или 

писмени споразум уговорних страна о 

раскиду уговора; 

3. Да захтева повраћај пренетих 

средстава, односно да активира 

инструмент обезбеђења, при чему је 

носилац програмских активности 

дужан да средства врати са 

припадајућом обрачунатом каматом; 

4. Искључење из учешћа у наредним 

конкурсима најдуже на период од две године 

и 

5. Да покрене одговарајући поступак 

пред надлежним судом у складу са законом. 

Члан 28. 

Извештај Комисије 

Комисија изрaђује извeштaj о 

реализованој финансијској подршци 

програмима/пројектима удружења из области 

привреде из буџетских средстава у 

претходној календарској години. 

 Извeштaj из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет страници 

општине Трстеник и на порталу е‒Управа. 

 Комисија може спровести анализу 

успешности, квалитета и степена 

остварености циљева програма за која су 

додељена средства на конкурсу за доделу 

средстава, уколико оцени да би то довело до 

унапређења стања у одређеној области у 

којој се корисницима додељују финансијска 

средства. 

Члан 29. 

Објављивање 

Подаци и акти које Конкурсна 

комисија и Комисија за извештавање, у 

складу са овим Правилником, објављују на  

званичној интернет страници општине 

Трстеник и порталу е‒Управa, морају 

објавити и на огласној табли општине 

Трстеник. 

Члан 30. 

Чување документације 
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Надлежни орган (Конкурсна комисија/ 

Комисија за извештавање) и носилац 

програмских активности имају обавезу да 

чувају пројектну документацију и релевантну 

рачуноводствену документацију у складу са 

важећим прописима. 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

Члан 31. 

Даном ступања на снагу овог 

правилника,  престаје да важи правилник о 

одобравању и финансирању програма и 

пројеката удружење из области привреде на 

територији општине Трстеник (Сл.лист 

општине Трстеник, број 2/2016). 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 

листу Општине Трстеник“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

Број: 110-6/2018-03 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Александар Ћирић, дипл. правник 

 

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

На основу члана 58. Став 2. Тачка 2. Статута 

општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 7/08,...5/13), председник 

општине Трстеник, дана 12.04.2018.године, 

донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Правилник о 

организацији и систематизацији послова у 

центру за социјални рад ''Трстеник'' у 

Трстенику 

 

1.Даје се сагласност на Правилник о 

организацији и систематизацији послова у 

Центру за социјални рад ''Трстеник'' у 

Трстенику, у делу Правилника који се односи 

на 3 (три) радна места која финансира Буџет 

општине Трстеник. 

2.Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Трстеник'' 

 

Број: 020-3/2017-02 

  ПРЕДСЕДНИ ОПШТИНЕ 

              Александар Ћирић,дипл.правник  

 

На основу члана 7. Одлуке о 

остваривању права на финансијску помоћ 

за  вантелесну оплодњу (''Сл.лист 

општине Трстеник'' бр. 9/2016, 13а/2016 и 

10/2017) и члана 58. Статута општине 

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

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

Председник општине Трстеник дана 

13.03.2018.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о формирању 

Комисије за утврђивање права 

на надокнаду трошкова за вантелесну 

оплодњу 

 

 I-У Решењу број 02-82/2016-02 од 

09.08.2016.године, у ставу I. врши се 

измена, тако да се за чланове Комисије за 

утврђивање права на надокнаду трошкова 

за вантелесну оплодњу уместо:  

-Радмиле Вулетић, именује  

Слађана Матић, шеф Одсека за 

скупштинске послове општу управу и 

друштвене делатности, а уместо 
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-Љиљане Ристић, именује Марина 

Раденковић Тодоровић, шеф кабинета 

председника општине.  

 

 II-У осталом делу Решење број 02-

82/2016-02 од 09.08.2016.године остаје 

непромењено.  

 

III-Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

''Службеном листу општине Трстеник''.  

 

Број:02-17/2018-02 

ПРЕДСЕДНИК  

             ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 Александар Ћирић,дипл.правник  

АКТ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЗ СТОПАЊА 

 На основу записника о раду Бирачког 
одбора за спровођење гласања и 
утврђивање резултата гласања за избор 
чланова Савета месне заједнице Стопања од 
06.05.2018. године а у складу са чланом 26. 
Статута Месне заједнице Стопања, Изборна 
комисија за спровођење избора за члана 
Савета МЗ Стопања је на својој седници 
одржаној дана  23.05.2018. у 20.30 сати 
донела  
 

О     Д     Л     У     К      У 
О проглашењу резултата избора за чланове 
Савета МЗ Стопања од 06.05.2018. 
 

Кандидати за избор чланова Савета МЗ 
Стопања били су: 
 

1. Драган Симић- Ђажа,  
добио је.................380 гласова 

2. Никола Стојковић-Јапанац  
3. добио је.................288 гласова 
4. Душан Савић, 

 добио је.................318 гласова 
5. Зоран Цветковић-Зока,  

добио је.................288 гласова 
6. Душан Плочић,  

добио је.................313 гласова 
7. Србољуб Ристић-Срба,  

добио је..................285 гласова 
8.  Витомир Недељковић- Вита, 

добио је.................  93  гласова 
9. др. Ненад Милошевић-„ 

Happydental,  
добио је.................161 гласова 

10. Дарко Милетић-Рулан,  
добио је.................   69 гласова 

11.  Радослав Симоновић-Јоја , , 

добио је.................   56 гласова 
12. Драгољуб Живановић,  

добио је................. 142 гласова 
13. Иван Недић, рођ 1976, 

добио је..................155 гласова 
 
На основу највећег броја освојених 
гласова у Савет Месне заједнице 
Стопања су изабрани следећи 
кандидати: 
 
1.Драган Симић- Ђажа , 
који је добио........... 380 гласова 
2. Душан Савић, 
који је добио…………..318 гласова 
3.ДушанПлочић , 
који је добио.............313 гласова 
4.Никола Стојковић-Јапанац, 
који је добио………....288 гласова 
5. Зоран Цветковић-Зока,који је 
добио...................... 288 гласова 
6 Србољуб Ристић-Срба,који је 
добио......................285 гласова 
7. др. НенадМилошевић„Happydental,који 
је добио.................161 гласова 
 
Број: 013-09/10-2018                                                                                
Председник Изборне комисије 
Предраг Алуровић, с.р.       Предраг Алуровић 

 

  


