Страна 1. Број 9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

30.11.2017.год.

На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Сл.гласник РС'',бр.62/06....104/16-др.закон), члана 5., 6., 6а. и 7а. Закона о порезима
на имовину (''Сл.гласник РС'',бр.26/01...47/13 и 68/14-др. закон), члана 61. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', број 7/08…5/13) и члана 136. Закона о општем управном
поступку (''Сл. гласник РС'', бр.18/16), Општинско Веће општине Трстеник на седници одржаној
дана: 29.11.2017. године доноси:
РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈУ СЕ просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама
на територији општине Трстеник за 2018.годину, као један од основних елемената за утврђивање
основице при обрачуну пореза на имовину пореских обвезника који не воде пословне књиге и
пореских обвезника који воде пословне књиге и то:
Врста непокретности
1.Грађевинско земљиште
2.Пољопривредно земљиште
3.Шумско земљиште
4.Станови
5.Куће за становање
6.Пословне зграде и други
(надземни
и
подземни)
грађевински објекти који
служе
за
обављање
делатности
7.Гараже и гаражна места

I
51.320,00
-

Зона опорезивања
II
Цена (дин./м²)
40.383,00
-

III
66,00
29.445,00
15.936,00

80.186,00

-

-

-

-

7.698,00

Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2017. годину
утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у
првој зони која је према члану 3.Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију
општине Трстеник (''Сл. лист општине Трстеник, бр.6/2013) утврђена као најопремљенија зона
износе:
-за грађевинско земљиште............................................1.421,71 дин.
-за пољопривредно земљиште...........................................80,00 дин.
-за шумско земљиште.........................................................52,73 дин.
-за куће за становање..................................................34.760,77 дин.
-за гараже и гаражна места.........................................11.284,00 дин.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Трстеник''и на интернет страни општине
Трстеник www.trstenik.rs.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Трстеник'', а примењиваће се од 01.01.2018. године.
Број: 40-997/2017-03

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Александар Ћирић, дипл. правник

Страна 2. Број 9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

На основу члана 46. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.
129/07) и члана 61. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр.
7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13),
Општинско веће општине Трстеник, на
седници одржаној дана 29.11.2017.године,
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
I – Даје се сагласност PD ’’BOSS
CONSTRUCTION’’ doo Stari Trstenik, за
установљење права трајне службености
пролаза, на кат.парц. број 4808 КО Трстеник,
која
се
код
Службе
за
катастар
непокретности у Трстенику води као јавна
својина општине Трстеник, ради постављања
подземног прикључног гасовода (РЕ цеви), у
дужини од 12 метара.
II –Сагласност
за службеност
пролаза даје се уз накнаду, у складу са
одредбама Одлуке о одређивању накнаде за
службеност пролаза на земљишту у јавној
својини општине Трстеник (''Службени лист
општине Трстеник'', бр. 3/13 и 6/17).
III – Међусобни односи између
општине Трстеник, с једне стране и PD
’’BOSS CONSTRUCTION’’ doo Stari Trstenik
с друге стране ближе ће се уредити
Уговором, који ће припремити имовинскоправна служба општине Трстеник.
IV– Овлашћује се
Председник
општине Трстеник да закључи Уговор из
тачке III Решења.
V – Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ''Службеном
листу општине Трстеник''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 352-186/2017-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић,дипл.правник

30.11.2017.год.

На основу члана 61. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр.
7/08, ...5/13) и члана 11. Одлуке о
грађевинском земљишту (''Сл.лист општине
Трстеник'', бр. 6/17), Општинско веће
општине Трстеник, на седници одржаној
29.11.2017.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
I-Образује
се
Комисија
за
грађевинско земљиште у саставу:
1. Радомир Милуновић, помоћник
председника
општине,за
председника
2. Зорица
Илић,
секретар
Општинског већа, за члана
3. Милош Милетић, шеф Одсека за
урбанизам и грађевинарство, за
члана
4. Весна Антонијевић, запослена у
Општинском правобранилаштву,
за члана и
5. Лидија Моравчевић, шеф буџета,
за члана
II -Задатак Комисије из става I. jе да
цени оправданост и целисходност доношења
решења
о
прибављању
грађевинског
земљишта у јавну својину општине, решења
о размени и деоби грађевинског земљишта,
утврђивање
тржишне
вредности
непокретности.
Закључак
Комисије
којим
предлаже
доношење ових решења, мора бити посебно
образложен.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 02-106/2017-03
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић,дипл.правник

Страна 3. Број 9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

На основу члана 61. Статута општине
Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр.
7/08, ...5/13) , на предлог координатора
Канцеларије за младе општине Трстеник,
Општинско веће општине Трстеник, на
седници одржаној 29.11.2017.године, донело
је
ЗАКЉУЧАК

30.11.2017.год.

Локалног акционог плана за младе
Општине
Трстеник
2011-2015.година,
прикупљањем
релевантних
података
створите пред услове за ревизију и
реализацију Локалног акционог плана и
одрадити стратешко и акционо планирање.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Број: 022-93/2017-03

I- Да се приступи изради Локалног
акционог плана за младе Општине Трстеник,
за период 2018-2021. година.
II-Образује се Радна група за израду
ЛАП-а за младе Општине Трстеник, за
период 2018-2021.година, у саставу:
1.Татјана Миодраговић, запослена у
канцеларији за ЛЕР, за председника
2.Иван Нешић, професор у Гимназији
Трстеник, члан за област образовања
3.Данило
Вуковић,запослен
у
Народном универзитету, члан за област
културе
4.Иван Белоица,дипл.прав. у Центру
за социјални рад, члан за област соц.заштите
5.Никола Миливојевић, секретар
Спортског савеза, члан за област спорта
6.Др Марина Ристић, Дом здравља
Трстеник,члан за област здравства
III-Задатак Радне групе из става 2
овог Закључка је да изради Нацрт Локалног
акционог плана за младе оптштине Трсеник,
зе период 2018-2021.година, спроведе јавну
расправу и исти достави Општинском већу
општине Трстеник, ради разматрања и
упућивања Скупштини општине Трстеник на
усвајање.
Радна група ће својим активностима
кроз назначен делокруг рада и на бази

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић,дипл.правник

Страна 4. Број 9.
С А Д Р Ж А Ј:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

30.11.2017.год.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

ИЗДАЈЕ:Одсек за скупштинске и опште послове и друштвене
делатности Општинске управе општине Трстеник,ул.К.Милице бб
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: ЉУБИВОЈЕ ЈАНКОВИЋ,
секретар Скупштине општине Трстеник,телефон:714-333, лок.135.
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