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АКТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе (''Сл. гласник РС'' број 21/16, 113/17, 113/2017-др.закон, 95/18, 114/21), Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места извршиоца у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 88/16), 

Кадровског плана запослених у Општинској управи општине Трстеник и Општинском 

правобранилаштву општине Трстеник за 2023. годину („Сл.лист општине Трстеник бр. 18/22), члана 

38. став 2. Одлуке о Општинској управи општине Трстеник (''Сл. лист општине Трстеник'' бр. 12/16, 

18/17 и 16/20), као и члана 2. Одлуке о правобранилаштву („Сл. лист општине Трстеник“, број 55/14) 

и члана 60. Статута општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“ број 1/19), на предлог 

начелника Општинске управе, Општинско веће je дана 11.01.2023.године, усвојило 
 

П Р А В И Л Н И К 
О  

ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК  

бр. 020-1/22-03 од 28.09.2022. год. и 110-14/22-03 од 12.12.2022.год. 
 

Члан 1. 
 

У члану 53. став 1. тачка 2. Систематизована радна места у Кабинету председника општине, 

мења се и сада гласи:  

 

Функционери - изабрана и 
постављена лица 

Број радних места  

помоћници 2 2 
   
Службеници - извршиоци Број радних места Број извршиоца  
Саветник 1 1 

Млађи саветник 1 1 

Виши референт 2 2 

Укупно: 4 радних места 4 извршиоца  
 

Члан 2. 
 
 У члану 57. –ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ, тачка 5. мења се и сада гласи: 

 

„5. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР  
 
Звање: Виши референт       Број службеника: 1 

Опис послова: Врши евидентирање и пријаву грађана који се обраћају председнику општине; стара 

се о благовременом заказивању састанака и седница; успоставља телефонске везе; врши пријем 

поште; обезбеђује чување изворних аката о раду председника општине; врши и друге 

административно-техничке послове по налогу шефа Кабинета и председника општине.  
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Услови: ССС-IV-степен стручне спреме, пет година радног искуства, као и потребне компетенције 

за обављање послова радног места.“ 
 

Члан 3. 
 

 Остале одредбе Правилника се не мењају. 

 

Члан 4. 
 

Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен на огласној табли Општинске 

управе и у ''Службеном листу општине Трстеник“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 
Број: 110-1/2023-03 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

Милена Турк, дипл.хемичар
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На основу члана 60. Статута општине 

Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр. 

1/2019), Општинско веће општине Трстеник 

на седници одржаној дана  25.01.2023.године, 

донело је 

 

О Д Л У К У 
о додели Уговора за слободно  
депоновање средстава КРТ-а 

буџета општине Трстеник у 2023.години 
 

I-Додељује се Уговор банци Поштанска 

штедионица АД Београд, за орочено 

депоновање средстава КРТ-а буџета општине 

Трстеник за 2023.годину.  
 

II- Додељује се Уговор банци Поштанска 

штедионица АД Београд за краткорочно – 
ноћно депоновање средстава КРТ-а буџета 

општине Трстеник за 2023.годину.  

 

III-Одлуку доставити: Одсеку за буџет и 

финансије и архиви. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ТРСТЕНИК 

 
Број:  022-7/2023-03 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

Милена Турк, дипл.хемичар 

 

 

На основу члана 60. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, број 

1/2019), Општинско веће општине Трстеник 

на седници одржаној дана  25.01.2023.године, 

донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању Савета-

Комисије 
за безбедност саобраћаја 

 
1. Мења се Решење о образовању Савета-

Комисије за безбедност саобраћаја, тако што 

се уместо Бранимира Милосављевића, за 

председника Комисије именује Драган 

Рашковић, дипл.инж.саобраћаја, досадашњи 

члан Комисије.  

 Бранимир Милосављевић, досадашњи 

председник Комисије именује се за члана 

Савета-Комисије.  

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у ''Службеном листу општине 

Трстеник'' 

 

3. Решење доставити: Бранимиру 

Милосављевићу, Драгану Рашковићу, Одсеку 

за буџет и финансије и архиви. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-4/2023-03 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
  Милена Турк, дипл.хемичар 

 

 

На основу члана 60. и 64. Статута 

општине Трстеник (Сл.лист 

општинеТрстеник бр.1/2019) и члана 9. 

Пословника ораду Општинског већа општине 

Трстеник(Сл.лист општине Трстеник 

бр.16/2020), Општинско веће општине 

Трстеник на седници одржаној дана 

25.01.2023 године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

ПРИВРЕДНОГ САВЕТА 
 

I-Мења се Решење о образовању Привредног 

савета број 02-59/2021-03 од 

31.05.2021.године (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 6/2021), у ставу I, и то:  

-у тачки 6 уместо Зорана Станкића, именује се 

Ивана Ранковић, Банка Поштанска 

штедионица АД Трстеник, за члана;  

-у тачки 7 уместо речи: ''Члан Општинског 

већа задужен за привреду, финансије, 

предузетништво и угоститељство'', треба да 

стоје речи:''в.д.директора ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта ''Трстеник'' и  

-у тачки 12 уместо Надице Обрадовић , 

именује се  Даница Гочанин, техничка 
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подршка, Одсек за привреду,пољопривреду и 

одрживи развој. 

 

II –У осталом делу Решење о образовању 

Привредног савета остаје непромењено. 

 

III – Решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у “Службеном 

листу општине Трстеник”. 

 

IV – Решење доставити: Председнику и 

именованим члановима Привредног Савета, 

Одсеку за привреду пољопривреду и одрживи 

развој општине Трстеник и архиви општинске 

управе. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-5/2023-03 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
  Милена Турк, дипл.хемичар 
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На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС" бр. 51/2009 и 99/2011), 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. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) , 

члана 3.Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса, која реализују удружења („Сл. Гласник Р:С:“, број 16/2018) и члана 56. 

Статута општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр.1/19), Општинско веће општине 

Трстеник на седници одржаној дана 25.01.2023. 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 се прописују критеријуми, начини и 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) на територији општине 

Трстеник.  

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,  

➢ Друштвене бриге о деци, 

➢ Подстицање наталитета, 

➢ Помоћ старима, 

➢ Здравствене заштите, 

➢ Заштита животне средине и заштите животиња,  

➢ Заштите и промовисања људских и мањинских права,  

➢ Пољопривреде, 

➢ Унапређења положаја етничких заједница и мањина, 

➢ Заштите потрошача, 

➢ Неформалног образовања, науке,   
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➢ 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 Планом развоја општине Трстеник до 2021-2027. 

године. 

Циљ ових програма и пројеката је допринос развоју општине Трстеник и афирмацији грађанског 

активизма. 

Програмима и пројектима може бити предвиђена организација манифестација од значаја за 

општину Трстеник. 

Члан 3. 

Висина средстава за расподелу удружењима, као и позиција у буџету-раздео на коме се средства 

предвиђају, одређује се сваке године Одлуком о буџету општине Трстеник.  

Члан 4. 

Средства за подстицање програма и пројеката од јавног интереса, која реализују удружења 

грађана додељују се на основу јавног конкуса/позива. 

Годишњи план расписивања јавних конкурса/позива надлежни орган објављује најкасније до 

31.јануара на званичној интернет страници и доставља Канцеларији за сарадњу са цивилним 

друштвом. 

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина Трстеник 

нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само пројекте 

који испуњавају дефинисане критеријуме. 

Одлуку о додели средстава доноси Председник Општине на предлог Конкурсне Комисије. 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

Члан 5. 

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 на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката 

имају удружења која испуњавају следеће услове: 

• да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС", бр. 

51/2009, 99/2011 - др. закон и 44/2018 - др. закон); 

• да је удружења редгистровано на територији општине Трстеник; 

• да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства 

додељена у прошлогодишњем конкурсу; 

• да деловање удружења није политичке природе; 
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• да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни 

преступ везан за делатност удружења; 

• да удружење није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном 

обављања делатности; 

• да удружење нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног 

осигурања; 

• да је обезбедило учешће у финансирању пројекта и програма у износу од најмање 15%. 

Члан 6. 

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  пословног простора, куповина земље или зграда; 

- Пројекти / програми чије су једине активности путовања и студије; 

- Пројекти / програми чије су активности само награде и спонзорства појединцима и другим 

организацијама; 

- Дугови и покривање губитака или дуговања; 

- Трошкови настали пре почетка реализације пројекта (пре потписивања Уговора о реализацији). 

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).  
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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 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. 
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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 (www.trstenik.rs) 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; 

- 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: 
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- Попуњен пријавни образац на конкурс; 

- Попуњен образац предлога програма/пројекта (Анекс 1); 

- Попуњен образац буџета програма/пројекта (Анекс 2); 

- 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 

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 . 
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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. 

 

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 

0-20 
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грађана и целовитом решавању 

одређеног питања. 

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 

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. 

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. 
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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 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. 
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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. 

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, 
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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 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.. 
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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. 

Корисник који није доставио извештај из става 2 овог члана, губи право да конкурише за расподелу 

средстава за пројекте у следећој години. 

Уколико се утврди да изабрани корисници добијена средства нису наменски утрошили, Општина 

Трстеник је дужна да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава. 

На основу извештаја корисника средстава, Комисија израђује коначан извештај о реализацији 

пројеката за претходну буџетску годину. Коначан извештај доставља се Председнику општине и биће 

објављен на сајту Општине Трстеник (www.trstenik.rs). 

Члан 23. 

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. 

http://www.trstenik.rs/
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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 

www.trstenik.rs 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 финасирање и суфинасирање програма и 

пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана и организације цивилног друштва ( Сл.лист 

општине Трстеник, број 3/2018) 

http://www.trstenik.rs/
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Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу општине 

Трстеник“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
 
Број: 110-3/2023-03 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

Милена Турк, дипл.хемичар 
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АКТ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 

На основу члана 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/03, 

и 12/06),и члана 51. Закона о буџетском систему ( ''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 -др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 

31/19, 72/19, 149/2020, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22), доносим: 

 

ПРАВИЛНИK  О 
МЕСЕЧНОМ ИЗВЕШТАВАЊУ О ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА 

ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђује се процедура месечног извештавања о извршењу расхода 

корисника буџетских средстава, одобрених Одлуком о буџету општине Трстеник и 

утврђених финансијским плановима корисника буџетских средстава буџета општине 

Трстеник. 

Члан 2. 
 

Овај правилник примењује се на директне, индиректне и остале кориснике буџета општине 

Трстеник. 

Директни корисници буџета општине Трстеник су: Скупштина општине Трстеник, 

Председник општине Трстеник, Општинско веће, Општинска управа и Општинско јавно 

правобранилаштво. 

Индиректни корисници буџета општине Трстеник су: Предшколска установа „Бисери“ 

Трстеник, Народни универзитет Трстеник, Народна бибилиотека „Јефимија“ Трстеник, 

Установа за спорт „Спортски центар“ Трстеник, Туристичка организација општине Трстеник 

и Месне заједнице. 

Остали корисници буџета општине Трстеник су: ОШ Миодраг Чајетинац Чајка, ОШ 

Живадин Апостоловић, ОШ Свети Сава, ОШ Јован Јовановић Змај, ОШ Кнегиња Милица, 

ОШ Љубивоје Бајић, ОШ Раде Додић, ОШ Добрица Ћосић, ОМШ Корнелије Станковић, 

Гимназија „Вук Караџић“ Трстеник, Техничка школа Трстеник, Центар за социјални рад 

Трстеник, Дом здравља Трстеник, Историјски архив Крушевац – одељење у Трстенику, 

Канцеларија за младе општине Трстеник. 

 

Члан 3. 
 

Месечни извештај о извршењу расхода за директне кориснике - Скупштина општине 

Трстеник, Председник општине Трстеник, Општинско веће и Општинско јавно 

правобранилаштво израђује Одсек за буџет и финансије до 05.у месецу и доставља 

одговорним лицима наведених директних корисника који су дужни да сачине образложење 

одступања извршења расхода од плана и доставе га Одсеку за буџет и финансије путем е-

маила: finansije.ts@gmail.com. 
 

Месечни извештај о извршењу расхода за директног корисника Општинска управа 

сачињаваће се према Програмима планираним Одлуком о буџету и финансијским планом 

Општинске управе, у складу са надлежностима Одсека у саставу Општинске управе, и то: 

 
Назив програма Одсек задужен за израду и доставу извештаја: 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене 
послове 

mailto:finansije.ts@gmail.com
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Назив програма Одсек задужен за израду и доставу извештаја: 
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Одсек за буџет и финансије 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Одсек за привреду, пољопривреду и одрживи развој; 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА Одсек за привреду, пољопривреду и одрживи развој,; 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Одсек за привреду, пољопривреду и одрживи развој; 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Одсек за привреду, пољопривреду и одрживи развој; 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Одсек за буџет и финансије 

8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Одсек за буџет и финансије 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Одсек за буџет и финансије 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Одсек за буџет и финансије 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене 
делатности 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Одсек за буџет и финансије 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Одсек за привреду, пољопривреду и одрживи развој; 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене 
делатности 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Одсек за буџет и финансије/ Одсек за скупштинске послове, општу 
управу и друштвене делатности/ Одсек за урбанизам, 
грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене 
послове 

 

Надлежни Одсек је дужан да месечни извештај о извршењу расхода за појединачни програм 

сачини најкасније до 10 у месецу за претходни месец и у електронској форми, на прописаном 

обрасцу и уз образложење евентуалних одступања, достави Одсеку за буџет и финансије 

путем е-маила: finansije.ts@gmail.com. 
 

Месечне извештаје о извршењу расхода индиректних и осталих корисника буџетских 

средстава општине Трстеник сачињаваће стручне службе ових корисника најкасније до 10 у 

месецу за претходни месец и у електронској форми, на прописаном обрасцу и уз 

образложење евентуалних одступања, достављати Одсеку за буџет и финансије путем е- 

маила: finansije.ts@gmail.com. 
 

Члан 4. 
 

Месечни извештај извршења расхода израђује се на обрасцу МИ-1 који ће сваком кориснику 

на почетку буџетске године, најкасније до 25.01., бити достављен од стране Одсека за буџет 

и финансије. 

Месечни извештај извршења расхода садржи и писано Образложење одступања на обрасцу 

који ће бити достављен сваком кориснику уз образац МИ-1. У обрасцу Образложење 

одступања, корисник буџетских средстава мора да наведе разлоге одступања, процену да ли 

ће се и када превазићи наведено одступање и предлог за превазилажење одступања од плана 

(враћање вишка средстава у текућу буџетску резерву,захтев за преусмеравање апропријација, 

захтев за додатна средства из текуће буџетске резерве). 

Образац захтева за враћање вишка средстава у текућу буџетску резерву, захтева за додатна 

средства из текуће буџетске резерве, односно захтева за преусмеравање апропријација ће 

корисницима буџетских средстава бити достављени уз претходне образце како би их у 

ситуацијама које прописује члан 61. Закона о буџетском систему, доставили Одсеку за буџет 

и финансије на даљу надлежност. 

mailto:finansije.ts@gmail.com
mailto:finansije.ts@gmail.com


Страна 21      Број 1      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      06.02.2023 

 

+01'00' 

ИВАНА МИЛАДИНОВИЋ 

Члан 5. 
 

На основу месечних извештаја које су корисници буџетских средстава доставили Одсеку за 

буџет и финансије, Одсек за буџет и финансије је дужан да сачини извештај о уоченим 

одступањима и достави га председнику општине и начелнику Општинске управе до 15. у 

месецу за претходни месец. 

Извештај Одсека за буџет треба да обухвати одступања већа од 20%, као и предложене, 

односно предузете мере да се наведена одступања умање, односно у потпуности превазиђу. 

 

Члан 6. 
 

Уколико корисник буџетских средстава не достави месечни извештај о извршењу расхода на 

начин прописан чланом 4. и 5. овог правилника, Одсек за буџет и финансије о томе писаним 

путем обавештава председника општине који може одредити санкцију према кориснику 

буџетских средстава који није доставио прописани извештај. 

 

Члан 7. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном листу 

општине Трстеник. 

 
Број:40-100/2023-05 
 

У Трстенику, 23.01.2023. године 
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